
مجلس  رئ��ي��س  التقى 
السيد”  المكلف  النواب 
السفير  النويري”  ف��وزي 
األلماني لدى ليبيا السيد 
”ميخائيل أونماخت”  يوم 
بمكتبه  الماضي  االثنين 
ف���ي م��ق��ر ف����رع دي����وان 
بمدينة  ال��ن��واب  مجلس 

طرابلس.

مناقشة  اللقاء  وتناول 
وآلية  االنتخابية  العملية 
االنتخابات  م��س��ار  دع��م 
الصعاب  ت��ذل��ي��ل  وس��ب��ل 
التي تحول دون إجرائها، 
فرص  اللقاء  بحث  كما 
بين  ال���ع���اق���ات  ت��ع��زي��ز 
التعاون  وتكثيف  البلدين 

في كافة المجاالت.
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

بمناسبة الذكرى ال�)70( لالستقالل- المنفي: 
المجلس الرئاسي لم ولن يدخر جهًدا لتوحيد 

الجهود السياسية في مسار وطني واحد

اخبار

اخبار

ص2

ص3

رئاسة النواب ُتشكل لجنة 
إلعداد ُمقترح لخارطة 

طريق ما بعد 24 ديسمبر

ص4اخبار

توفير الكتاب المدرسي محور 
اجتماع وزير التعليم العالي مع 

شركات الطباعة المحلية

المكلف  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  وج��ه  
لكافة  ال��دع��وة  الجمعة  األول  أم��س  ي��وم 
السادة أعضاء المجلس لحضور الجلسة 
الغد   ي��وم  عقدها  ت��ق��رر  ال��ت��ي  الرسمية 
االثنين الموافق ال�� 27  من شهر ديسمبر 

الجاري بمقر المجلس بمدينة طبرق . 

النواب  مجلس  واع��ض��اء  رئيس  هنأ 
الشعب الليبي بمناسبة الذكري السبعين 

لاستقال  .
  وج����اء ف���ي ب��ي��ان ال��م��ج��ل��س ال���ذي 
نسخة  على  ال��دي��وان  صحيفة  تحصلت 
منه إن يوم الرابع والعشرين من ديسمبر 
تاريخ  في  خلد  يوم  م   1951 العام  من 
عزيمة  بفضل  العظيم  الليبي  الشعب 
الذين  المؤسسين  واالجداد  االباء  وهمم 
شعبنا  نيل  ف��ي  ال��وط��ن  بقضية  ام��ض��وا 
وسيادتها  ب��ادن��ا  واالس��ت��ق��ال  ال��ح��ري��ة 
االس��ت��ع��م��ار  م��ش��اري��ع  لجميع  ف��ت��ص��دوا 
والوصاية يوم انتصرت فيه ارادة الشعب 
من  طويلة  مسيرة  فبعد  الصادقة  الليبي 
ما  العظيم  لشعبنا  كان  والنضال  الكفاح 
اراد برجال امنوا بوحدة ليبيا واستقالها 
من  اليوم  مثل هذا  في  ذات سيادة  حرة 

العام 1951 .
أنه بمناسبة هذه  البيان      وأض��اف 
النواب  مجلس  يتقدم  الخالدة  الذكرى 
التهاني  بخالص  واعضاء  رئاسة  الليبي 
للشعب الليبي العظيم داعين ابناء شعبنا 
كافة الى نبذ الفتن والفرقة والعمل على 
وحدة الصف وتحقيق المصالحة الوطنية 
للحفاظ على بادنا وسيادتها وصون ما 

حققه االباء واالجداد .

الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  ه��ن��أت 
ال��ذك��ري  بمناسبة  الليبي  ال��ش��ع��ب 

السبعين الستقال ليبيا    .
وقال النائب األول لرئيس الحكومة 
الشعب  إلى  أرفع  القطراني"  "حسين 
التهاني  آي���ات  أس��م��ى  ع��ام��ًة  الليبي 
العظيمة  المناسبة  بهذه  والتبريكات 
التي جسدت معنى التضحية والفداء 
واالنتصا ر، وتحققت فيها على أيدي 

وأمنها  ليبيا  وحدة  المؤسسين  اآلباء 
وسيادة أراضيها. 

أن ه��ذه  "ال��ق��ط��ران��ي"  وأض�����اف 
أذهاننا  إل��ى  تعيد  الجليلة  ال��ذك��رى 
أهمية هذا الحدث التاريخي وضرورة 
تعود  أن  ألج��ل  الجهود  تتكاثف  أن 
صاحبت  التي  األول��ى  سيرتها  ليبيا 
إستقالها في وطن تسوده قيم العدل 

والمساواة  .

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المكلف المهندس رمضان أبوجناح يوم 
االثنين الماضي بوزارة التخطيط بعدد 
الوطنية،  ال��وح��دة  حكومة  وزراء  م��ن 
وذلك لمتابعة اإلجراءات التي اتخذتها 
وزارة التخطيط في نهاية العام المالي 

وأذونات الصرف لعام 2021.
ال���ذي عقد بمقر  وض��م االج��ت��م��اع 
وزارة التخطيط، وزراء الدولة لشؤون 

رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة وم��ج��ل��س ال����وزراء، 
واالت����ص����ال وال����ش����ؤون ال��س��ي��اس��ي��ة، 
والمواصات،  والتخطيط،  والمالية، 
أجهزة  ورؤس��اء  والشباب،  والداخلية، 
تنفيذ مشروعات المواصات، وتنفيذ 
مشروعات اإلسكان والمرافق، وتنمية 
إلى  إضافة  اإلدارية،  المراكز  وتطوير 
ب���وزارة  وال��خ��زان��ة  الميزانية  م��دي��ري 
اإلدارات  م���دراء  م��ن  وع��دد  المالية، 

بوزارة التخطيط.
التي  القرارات  كما ناقش االجتماع 
والمتعلقة  ال���وزراء  مجلس  أص��دره��ا 
تنفيذها  المزمع  التنموية  بالمشاريع 

ضمن خطة عودة الحياة.
وفي ختام االجتماع تم االتفاق على 
المالية  الخطط  تنفيذ  متابعة  تعجيل 
ربوع  كافة  في  التنموية  للمشروعات 

ليبيا.

ش����ارك أع���ض���اء م��ج��ل��س ال��ن��واب 
وهم  العربي  البرلمان  ف��ي  األع��ض��اء 
ال���دك���ت���ور “ع���ب���دال���س���ام ن��ص��ي��ة” و 
ال��دك��ت��ورة” أح��ام ال��اف��ي” و السيد 
“حسن البرغوثي” و السيد” أبو صاح 
العامة  الجلسة  ف��ي  ش��ارك��وا  شلبي” 
الثانية لدور االنعقاد الثاني من الفصل 
التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي 
عقدت بالعاصمة األردنية عمان والتي 
تضمن جدول أعمالها استعراض تقرير 
والسياسية  الخارجية  الشؤون  لجنة 
واألمن القومي و تقرير لجنة الشؤون 
االجتماعية والتربوية والثقافة والمرأة 
االقتصادية  ال��ش��ؤون  لجنة  تقرير  و 

وال��م��ال��ي��ة و ت��ق��ري��ر ل��ج��ن��ة ال��ش��ؤون 
االنسان  وحقوق  والقانونية  التشريعية 

باإلضافة إلى تقرير لجنة فلسطين .
ح��ي��ث ن��اق��ش��ت ال��ج��ل��س��ة ال��ع��ام��ة 
الدائمة  اللجان  تقارير  إلى  باإلضافة 
ما  ناقشت  العربي  للبرلمان  والفرعية 
ورد في تقرير لجنة الشؤون الخارجية 
ألية  القومي بشأن  والسياسية واالمن 

البرلمان العربي لمتابعة االستحقاقات 
االنتخابية في عدد من الدول العربية 
إل��ى ض��رورة  دع��ا  وال��ت��ي  ليبيا  ومنها 
إجراء االنتخابات فيها في اقرب وقت 
مساعي  ي��ق��وض  ت��أخ��ي��ر  دون  ممكن 
إرادته  عن  التعبير  في  الليبي  الشعب 
عن  بعيداً  قيادته  اختيار  في  الحرة 
التدخات الخارجية ، مؤكدا على دعم 

لم  إلى  تهدف  التي  المخلصة  الجهود 
الشمل وتجاوز الخافات ونبذ الفرقة.
أكد على ض��رورة خروج جميع  كما 
ال���ق���وات األج��ن��ب��ي��ة و ال��م��رت��زق��ة من 
برنامج  وف��ق  وذل��ك  الليبية  األراض���ي 
زم��ن��ي م��ح��دد وان���ه���اء ك��اف��ة أش��ك��ال 
الليبي  الشأن  في  األجنبية  التدخات 
ويؤيد نتائج اجتماعات لجنة ) 5 5+ ( 
والجهود التي تبذلها في هذا الصدد ، 
مشدداً على أن أمن ليبيا جزء ال يتجزأ 

من األمن القومي العربي .
يذكر أن اجتماعات البرلمان العربي 
األردن��ي  النواب  مجلس  بمقر  عقدت 

من 21 إلى 23 ديسمبر الجاري .

محمد  السيد  الرئاسي  المجلس  رئيس  بحث 
المنفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
يوم األربعاء الماضي، آخر مستجدات األوضاع في 
ليبيا، وتأكيد استمرار الدعم المصري، لضمان 
استقرار ليبيا، والمحافظة على سيادتها ووحدة 
أراضيها. وثّمن السيد رئيس المجلس الرئاسي 
جهود مصر  الصادقة حكومة وشعًبا تجاه ليبيا، 
من أجل استقرارها وتوحيد مؤسساتها، مشيًدا 

بالنجاحات التي حققتها اللجنة األمنية المشتركة 
“5+5” فيما يتعلق بالمسار العسكري.

وتم خال اللقاء، الذي عقد بقصر االتحادية 
بالقاهرة، التأكيد على استمرار التشاور والتنسيق 
ومتابعة  ال��ق��ادم��ة،  الفترة  خ��ال  البلدين  بين 
واإلج����راءات  السياسية،  العملية  مستجدات 
لضمان  االنتقالية،  المرحلة  ب���إدارة  الخاصة 

استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها. 

حكومة الوحدة الوطنية تهنئ الشعب الليبي بمناسبة الذكري السبعين الستقالل ليبيا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف يتابع اإلجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط في نهاية العام المالي 

أعضاء مجلس النواب األعضاء في البرلمان العربي يشاركون في الجلسة العامة للبرلمان العربي بالعاصمة األردنية

رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع الرئيس المصري آخر مستجدات األوضاع في ليبيا

مجلس النواب يدعو أعضاءه لجلسة رسمية يوم 
الغد االثنين بمقر المجلس بمدينة طبرق

رئيس واعضاء مجلس النواب يهنئون الشعب 
الليبي بمناسبة الذكري السبعين لالستقالل
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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

الديوان – وال
النواب  مجلس  رئاسة  أص��درت   
يوم األربعاء الماضي، قراًرا بتشكيل 
لجنة برلمانية من عشرة نواب؛ تتولى 
إعداد مقترح لخارطة طريق إلى ما 

بعد تاريخ 24 ديسمبر الجاري.
ونص القرار على أن تتولى اللجنة 
الرئاسة  هيئة  إل��ى  تقريرها  تقديم 

جلسة  على  لعرضه  أس��ب��وع  خ��ال 
مجلس النواب القادمة.

واس��ت��ن��دت رئ��اس��ة ال���ن���واب في 
م؛  لسنة 2021  رق��م 13  ق��راره��ا 
على من انتهت إليه جلسة المجلس 
التي انعقدت في 7 ديسمبر الجاري، 
بتفويض هيئة الرئاسة بتسمية لجنة 

لتقديم مقترح خارطة طريق.

تكليف نصر  ت��م  ل��ل��ق��رار؛  ووف��ًق��ا 
للجنة،  رئيًسا  غباشي  مهنى  الدين 
وعضوية كا من: عبد السام نصية، 
مصباح دومة أوحيده، سليمان محمد 
الفقيه، ومحمد سعد حماد، وعيسى 
العريبي، والمبروك عبد الله الكبير، 
وخالد  الكرتيحي،  عيسى  ومفتاح 
علي األسطى، ومحمد إبراهيم ثامر.

يُ��ش��ار إل��ى أن ال��ق��رار ص��در بعد 
المفوضية  اق���ت���راح  م���ن  س���اع���ات 
على  لانتخابات،  العليا  الوطنية 
مجلس النواب تأجيل الجولة األولى 
 24 إل��ى  الرئاسية  االنتخابات  من 
يناير 2022، بعد تعذر إجرائها في 

24 ديسمبر الجاري 

في  األعضاء  النواب  مجلس  أعضاء  ش��ارك 
الدائمة  اللجان  اجتماعات  في  العربي  البرلمان 
 ، عمان  األردن��ي��ة  بالعاصمة  العربي  للبرلمان 
من  الثانية  للجلسة  التحضير  اط��ار  في  وذل��ك 
دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث 

للبرلمان العربي .
حيث شارك عضو مجلس النواب عبدالسام 
االقتصادية  ال��ش��ؤون  لجنة  اجتماع  ف��ي  نصية 
والمالية وتم خاله عرض مذكرة األمانة العامة 
بشأن مستجدات التحضير لعقد المنتدى العربي 
التكامل االقتصادي بين  حول ” متطلبات تعزيز 
الدول العربية ” والذي يهدف إلى الدعوة اليجاد 
التجاري  التبادل  لتشجيع  طريق  وخارطة  حلول 
الحرة  التجارة  منطقة  ب��أداء  واالرت��ق��اء  العربي 
اتحاد  إل��ى  للوصول  والتمهيد  الكبرى  العربية 
أيضا  االجتماع  استعرض  كما   ، عربي  جمركي 
مذكرة إعداد قانون استرشادي عربي في مجال 
الذكاء االصطناعي باإلضافة إلى مناقشة محاور 
العربية  ال���دول  ف��ي  االقتصادية  الحالة  تقرير 
والذي تضمن عدة محاور منها  للعام 2021.م 
خطط  ضوء  في  العربية  االقتصادية  التطورات 

التعافي من جائحة كورونا و ، التغيرات المناخية 
التجارة   ، العربية  االقتصاديات  على  وتأثيرها 

البينية التحديات والفرص .
و شاركت عضو مجلس النواب الدكتورة أحام 
االجتماعية  الشؤون  لجنة  اجتماع  في  الافي 
حيث   ، الشباب  و  والمرأة  الثقافية  و  والتربوية 
ت��م خ��ال االج��ت��م��اع دراس���ة وض��ع آل��ي��ة لدعم 
التشريعات العربية الخاصة بالحفاظ على البيئة 
استرشادي  ق��ان��ون  م��ش��روع  مقترح  واستعرض 
عربي لحماية اللغة العربية باإلضافة إلى مذكرة 
بشأن مستجدات إطاق وثيقة تطوير التعليم في 

العالم العربي .
والسياسية  الخارجية  الشؤون  لجنة  وناقشت 

و األمن القومي التي شارك في اجتماعها عضو 
العربي  البرلمان  رئيس  ونائب  النواب  مجلس 
السياسية  ال��ت��ط��ورات  البرغوثي  حسن  السيد 
الحالة  تقرير  و  ال��ع��رب��ي  ال��ع��ال��م  ف��ي  واألم��ن��ي��ة 
رؤية  مسودة  مناقشة  إلى  باإلضافة  السياسية 
البرلمان العربي بشأن آلية متابعة االستحقاقات 
االنتخابية في عدد من الدول العربية و مناقشة 
ورقة بشأن األمن واالستقرار في الوطن العربي .
وشارك عضو مجلس النواب أبو صاح شلبي 
والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  اجتماع  في 
االجتماع  خ��ال  ت��م  حيث   ، االن��س��ان  وح��ق��وق 
إعداد  بشأن  العامة  األمانة  مذكرة  استعراض 
استغال  لمكافحة  موحدة  عربية  استراتيجية 
حقوق  حالة  تقرير  مناقشة  و  األطفال  وعمالة 
االنسان في العالم العربي 2021 .م باإلضافة 
لمذكرة األمانة العامة بشأن إعداد خطة لتنظيم 
عدد من البرامج والملتقيات مع الهيئات واألجهزة 

المعنية بحقوق اإلنسان على المستوى الدولي .
للبرلمان  العامة  الجلسة  أن  بالذكر  الجدير 
مجلس  بمقر  الخميس  غٍد  يوم  ستعقد  العربي 

النواب األردني .

اللجنة الوطنية  شاركت رئيس 
 ” ال��س��ي��دة  المستدامة  للتنمية 
رب��ي��ع��ة اب����وراص ” رف��ق��ة عضو 
أبوبكر  “رح��م��ة  السيدة  اللجنة 
في  االفتراضية  التقنية  عبر   ”
لعام  البرلماني  المنتدى  أعمال 
التنمية  خ��ط��ة  ح���ول  2021م 
في   2030 ل��ع��ام  ال��م��س��ت��دام��ة 
نظمته  وال��ذي  العربية  المنطقة 
االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة 
واالج��ت��م��اع��ي��ة ل��غ��رب��ي آس��ي��ا ” 
البرلماني  واالت��ح��اد   ” األسكيوا 
ال���دول���ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ب��ن��ك 

للتنمية وبرنامج األمم  اإلسامي 
المتحدة اإلنمائي ، حيث تم خال 
الضوء  تسليط  المنتدى  أعمال 

البرلمانية  االس��ت��ج��اب��ات  ع��ل��ى 
لجائحة  واإلق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��ال��م��ي��ة 
أكثر  تعافى  كوفيد 19- لضمان 

التنمية  أه��داف  لتحقيق  شموال 
المستدامة

المنتدى  أع��م��ال  شهدت  كما 
مشاركة واسعة من عدة برلمانات 
المنظمات  م��ن  وخ��ب��راء  عربية 
المتعلقة  وال��دول��ي��ة  اإلق��ل��ي��م��ي��ة 

بالتنمية المستدامة.
الوطنية  اللجنة  أن  إلى  يشار 
المستدامة مشكلة بقرار  للتنمية 
النواب رقم )19(  رئيس مجلس 
لسنة 2021.م وتعنى بالبرنامج 
التنمية  أه��داف  لتحقيق  األممي 

المستدامة .

الداخلية  ال��ش��ؤون  لجنة  رئيس  أع��رب 
بمجلس النواب السيد ” سليمان الحراري 
بمدينة  األليم  للحادث  آسفه  بالغ  ، عن   ”
طبرق والذي راح ضحيته سبعة أشخاص 
نتيجة إطاق النار عليهم من أحد أقاربهم 

الواقع تحت تأثير مواد مخدرة .
لعناصر  تقديره  عن  ال��ح��راري  وأع��رب 
بشجاعة  تعاملت  التي  طبرق  أمن  مديرية 
مع الحادث ومنعت وقوع مزيد من الضحايا 
، معربا في الوقت نفسه عن قلق اللجنة من 
انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بأنواعها 
وت��زاي��د م��ع��دالت االدم���ان واالت��ج��ار بتلك 

المواد .
الداخلية  ال��ش��ؤون  لجنة  رئيس  وش��دد 
خطة  وضع  ض��رورة  على  النواب  بمجلس 
على المستوى الوطني لمواجهة هذا الملف 
الشباب  مستقبل  ي��ه��دد  ال���ذي  الخطير 
الليبي ، داعيا لتحرك مشترك بين جميع 
الوزارات و الهيئات ، مجددا دعوته لوزارة 

الداخلية لبذل مزيد من الجهود وللتنسيق 
مع باقي األجهزة األمنية لمكافحة االنشطة 
المتعلقة بتهريب المواد المخدرة ، مضيفا 
بأن المسؤولية التقع فقط على رجال األمن 
، بل ايضا يجب التركيز على دور التوعية 
المدمنيين  ل��ع��اج  طبية  م��راك��ز  وإن��ش��اء 
على  م��ؤك��دا   ، المجتمع  ف��ي  وادم��اج��ه��م 
لمحاسبة  الوطنية  القوانين  أهمية تشديد 
المسؤولين عن االتجار في المواد المخدرة 
المؤثرات  مكافحة  ملف  وض��ع  وب��ض��رورة 
يشكل  باعتباره  وطنية  كأولوية  العقلية 

تهديدا للجميع.
وق���دم ال��ح��راري خ��ال��ص ت��ع��ازي لجنة 
الشؤون الداخلية بمجلس النواب لعائات 
اللجنة  وتمنيات  طبرق  ولبلدية  الضحايا 

بالشفاء العاجل للجرحى .
مكافحة  ملف  على ض��رورة وضع  واكد 
باعتباره  وطنيه  كأولوية  العقلية  المؤثرات 

يشكل تهديدا للجميع 

رئاسة النواب ُتشكل لجنة إلعداد ُمقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر

عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة يشاركون في أعمال المنتدى البرلماني لعام 2021م

لجنة الداخلية تدعو إلجراءات عاجلة بخصوص مكافحة المؤثرات العقلية

أعضاء مجلس النواب األعضاء في البرلمان العربي يشاركون في اجتماعات 
اللجان الدائمة للبرلمان في العاصمة األردنية عمان

رئيس ديوان مجلس النواب وكافة 
العاملين بالديوان يهنئون الشعب الليبي 

بمناسبة الذكرى السبعين لالستقالل 

هنأ رئيس ديوان مجلس النواب وكافة العاملين 
بالديوان الشعب الليبي بمناسبة الذكرى السبعين 
الرابع  الجمعة  اليوم  يصادف  ال��ذي  لاستقال 

والعشرون من ديسمبر .
ب��ي��ان تحصلت  ف��ي  المجلس  دي���وان  وق���ال      
نحتفل  ونحن   ( منه  الديوان على نسخة  صحيفة 
نأمل أن  العزيزة على قلوبنا جميعا  الذكرى  بهذه 
على  الحفاظ  في  العظيم  شعبنا  تطلعات  تتحقق 
المؤسسات  دول���ة  وب��ن��اء  وسيادتها  ليبيا  وح���دة 
وتصون  الحقوق  تحفظ  التي  والعدالة  والقانون 
شعبنا  ابناء  كافة  بين  المساواة  وتحقق  الحريات 
واالج��داد  االب��اء  بفضل  تحقق  ما  على  والحفاظ 
وتنمية  بناء  على  والعمل  ليبيا  لدولة  المؤسسين 

وازدهار بادنا( .
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هنأ النائب بالمجلس الرئاسي "موسى الكوني" 
الشعب الليبي بالذكرى ال� )70( الستقال ليبيا 
، معتبرا أنه كان يوم المجد والفرحة الذي نالت 

فيه ليبيا استقالها وكسبت حريتها .
عن  األس��ف  عن  تهنئته  في  "الكوني"  وعبر 
الخسارة في جعل ذكرى هذا اليوم موعداً لهم 
من  م��رة  ألول  يختاروا  وأن  الديمقراطية  مع 
يحكمهم ، إال أن العجز في تحقيق هذا الُمنجز 

اليوم ،ال يلغي االلتزام به . 
بحسابه  نشرها  تغريدة  في  "الكوني"  وق��ال 
المجد  ال��ت��اري��خ:  ه��ذا  )ف��ي  بتويتر  الشخصي 
ليبيا  كسبت  مضت،  70ع��ام��اً  ديسمبر،   24
أهلنا  أهني  بهذا  حرية،  توسدت  استقالها- 
جعله  ره��ان  خسرنا  وإن  وط��ن،  وفرحة  عيداً 
ألول  يختاروا  أن  الديمقراطية  مع  لهم  موعداً 
وال��خ��س��ارة  ال��ك��س��ب  ب��ي��ن  يحكمهم-  م��ن  م���رة 
مساحة حزن تكتسح الكلم، وإني أعتذر، وإن لم 

يلغ عجز ُمنجز التو، االلتزام بذلك(. 

الدولي  والتعاون  الخارجية   وزارة  هنأت 
 70 ال��ذك��رى  حلول  بمناسبة  الليبي  الشعب 

إلعان استقال  ليبيا .
الذكرى  بهذه  تهنئتها   في  ال���وزارة  وأك��دت 
أولى  فيها  تكّرست  والتى  قلوبنا  على  العزيزة 

لبنات االستقال والتحرر ألمتنا الليبية. 
نهضتها  تستأنف  وال  تقف  ال  الشعوب  )إّن 
إاّل على تاريخها المجيد فما يجب أن نستلهمه 
جّسده  ما  هو  الجليلة  الذكرى  هذه  بمناسبة 
بالحرية  الظفر  في  وكفاحهم  األج��داد  نضال 
المصالحة  نحو  الحثيث  والسير  وال��س��ي��ادة 
الوطنية وطي صفحة الماضي والخافات التي 

ال تفضي إاّل إلى اإلنقسام والتشتت(. 
واضافت في بيان لها بهذه المناسبة : 

الليبّي  للكيان  المؤسسين  اآلباء  رَسَم  )لقد 
ذي  من  إليه  أحوج  ونحُن  وح��ّراً،  جديداً  أفقاً 
بنوا عماد  قبل أن نستلهم ِحكمة وبصيرة من 
مستقبلها  نحو  بادنا  الليبية،لتنطلق  الدولة 
القريب والمشرق بانية بعون الله دولة القانون 
بذلك  مستعيدة  ال��دس��ت��وري��ة،  وال��م��ؤس��س��ات 
مكانتها التي تليق بها ضمن محيطها اإلقليمي 

والدولي(.

ليبيا  للدعم في  المتحدة  عبرت بعثة األمم 
عن تهنئتها للشعب الليبي والمجلس الرئاسي 

والحكومة بالذكرى السبعين الستقال ليبيا.
الشعب  البعثة  تشارك  التهنئة    في  وج��اء 
الليبي احتفاالته بيوم االستقال، و تُثني على 
التقدم الكبير الذي تحقق  نحو تحقيق السام 

واالستقرار.
مواصلة  إل��ى  الليبيين  كافة  البعثة  وتدعو 
الجارية  االس��ت��ع��دادات  لتعزيز  م��ًع��ا   العمل 
إلى  ستؤدي  التي  الوطنية  االنتخابات  إلجراء 

الوحدة واالستقرار والمؤسسات القانونية.

الكوني في تهنئته باالستقالل: كان يوم 
المجد والفرحة الذي نالت فيه ليبيا 

استقاللها وكسبت حريتها

وزارة الخارجية تهنىء الشعب الليبي بمناسبة 
حلول الذكرى 70 إلعالن استقالل ليبيا 

بعثة االمم المتحدة للدعم في ليبيا تهنئ 
الشعب الليبي بمناسبة ذكرى عيد االستقالل 

المجلس  رئ��ي��س  ح��ي��ا 
المنفي  محمد   " الرئاسي 
واآلب��اء  األج���داد  نضال   "
استقال  لنيل  المؤسسين 

الوطن .
" في  ال��م��ن��ف��ي   " وق���ال 
كلمة وجهها للشعب الليبي 
ي���وم ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي 
بمناسبة الذكرى ال� )70( 
تابعتها   ، ليبيا  الستقال 
إننا   ، الليبية  االنباء  وكالة 
ال��ي��وم أش��ه��اد على ذك��رى 
فيه  تحققت  عظيم  تاريخ 
وإيباء  األج��داد  جهاد  بعد 
لم  ش��ع��ب  إرادة   ، اآلب����اء 
يثنه تجويع وال ترويع , وال 
اعتقال وال تقتيل , وال أسر 
استقال  , عن  تهجير  وال 
تام و حرية و سيادة تامة . 
 " ال���م���ن���ف���ي   " وت����اب����ع 
اآلب����اء  إن   " ك��ل��م��ت��ه  ف���ي 
بكل  ن��اض��ل��وا  المؤسسين 
ق���وة وش��ج��اع��ة م���ن أج��ل 
استقال اإلرادة السياسية 
السياسي  القرار  و  الليبية 
الهمم  فشحذوا   ، الليبي 
أجازوا  و  الجهود  ووح��دوا 
بمصلحة الوطن كل القمم 
دولة  إال  وأب��وا   , والحدود 
واح�������دة ل���ك���ل ال��ل��ي��ب��ي��ي��ن 
الليبيين  ب��ك��ل  وم��ت��ح��دة 
واستقال تام في الرابع و 
العشرين من ديسمبر لعام 

 ." 1951

ليبيا  استقال  إن  وقال 
ك���ان ب������إرادة ل��ي��ب��ي��ة ح��رة 
قاوم بها اآلباء المناضلون 
م���خ���ط���ط���ات االن����ت����داب 
رضخت  حتى   , والوصايا 
آن���ذاك  ال��دول��ي��ة  اإلرادة 

إلرادة شعبنا األبي . 
وأضاف رئيس المجلس 
أن  كلمته  ف��ي  ال��رئ��اس��ي 

آنذاك  كان  الليبي  الشعب 
أقاليم  ث��اث��ة  اإلدارة  ف��ي 
لكنه كان في اإلرادة إقليما 
القسمة  يقبل  ال  واح����دا 

على اثنين . 
إلى   " المنفي   " وأش��ار 
أن اإلرادة الليبية المتحدة 
ان����ت����ص����رت ف��ت��أس��س��ت 
المتحدة  الليبية  المملكة 

وتاشت أحام دول متحدة 
في التجزئة و التقسيم . 

ال��م��ج��ل��س  أن  وأك�������د 
ال��رئ��اس��ي ل��ن ي��ت��ه��اون أو 
يستكين حتى يعيد التاريخ 
نفسه بإرادة ليبية موحدة ، 
عهد للدولة جديد ، واحد 
في اإلرادة واإلدارة ، واحد 
ف���ي اإلق��ل��ي��م واألق���ن���وم ، 

واحد في القرار والمصير، 
مشدًدا على أنه ال مساس 
وسيادته  الشعب،  بوحدة 
ت��ه��اون ف��ي ذل���ك وال  وال 

تفريط. 
 ك��م��ا أك����د أن���ه���م آل���وا 
على أنفسهم في المجلس 
أوجبته  لدن  من  الرئاسي 
ح��اج��ة ال���وط���ن إل��ي��ه في 
للعام  ال��م��اض��ي  ديسمبر 
أم��ان،  أن��ه صمام   2020
وجسر عبور إلى استحقاق 
ان��ت��خ��اب��ي ن��زي��ه ال ع��دول 

عنه، وال جدال فيه. 
إنهم   " المنفي   " وق��ال 
ف���ي ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي 
الليبيين  بتجنيب  تعهدوا 
والعمل  ال��ح��روب،  وي��ات 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��ح��وار 
والتسامح والعفو والتعايش 
بين جميع الليبيين سواسية 
سواسية   ، الواجبات  في 
ال��ح��ق��وق ب��ا ت��ف��ري��ق وال 

تمييز. 
المجلس  رئ��ي��س  ول��ف��ت 
ولن  لم  أنهم  إلى  الرئاسي 
لتوحيد  ج��ه��ًدا  ي���دخ���روا 
الجهود السياسية كافة في 
يضم  واح��د  وطني  مسار 
ملتزمون  وأنهم   ، الجميع 
بأمانة في أعناقهم للشعب 
وغذائه  حياته،   ، الليبي 
وصون  بل  وسيادته  وأمنه 

ميراثه في التاريخ. 

العليا  الوطنية  المفوضية  دعت 
الماضي،  األربعاء  يوم  لانتخابات، 
االقتراع  يوم  تأجيل  النواب  مجلس 
ل��ل��ج��ول��ة األول����ى م��ن االن��ت��خ��اب��ات 
 2021 يناير   24 إل��ى  الرئاسية 
م���ي���ادي، وذل�����ك ل��ح��ال��ة )ال���ق���وة 
تأجيل  في  تسببت  التي  القاهرة( 
النهائية  القوائم  إلعان  المفوضية 

للمرشحين في سباق الرئاسة.
وق���ال���ت ال��م��ف��وض��ي��ة ف���ي ب��ي��ان 
نسخة  الليبية  األنباء  وكالة  تلقت 
بالمادة  ورد  لما  “وف��ق��ا  إن��ه  منه 
لسنة   )1( رقم  القانون  من   )43(
2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة 
وتعدياته،  صاحياته،  وتحديد 
والتي تنص على أن تُعلن المفوضية 
عن تأجيل عملية االقتراع، ويحدد 
أخر إلجراء  موعداً  النواب  مجلس 
يوماً،   )30( خال  االقتراع  عملية 
فأن المفوضية تقترح بعد التنسيق 
يوم  ي��ؤج��ل  أن  ال��ن��واب  م��ع مجلس 
إلى 24  األول��ى(  )للجولة  االقتراع 
المادة  بنص  عمًا   2022 يناير 

أعاه”.
وأك���د ال��ب��ي��ان ع��ل��ى ض����رورة أن 
على  العمل  النواب(  )مجلس  يتولى 
بإزالة  الكفيلة  اإلج����راءات  ات��خ��اذ 
تواجه  التي  القاهرة(  )القوة  حالة 

استكمال العملية االنتخابية.
وأوضحت المفوضية أن التداخل 
السياسية  المعطيات  بين  القائم 
واالح����ك����ام ال��ق��ض��ائ��ي��ة ال���ص���ادرة 
القوائم  على  بالطعون  يتعلق  فيما 
عن  اإلع��ان  بقرار  دف��ع  المبدئية، 
إلى  للمترشحين  النهائية(  )القائمة 
القاهرة(  )ال��ق��وة  بحالة  يعرف  م��ا 
ال���ت���ي أف���ض���ت إل����ى ع����دم ت��م��َك��ن 

المفوضية من اإلعان عنها ومن ثم 
 24 يوم  تحديد  على  قدرتها  عدم 
الرغم  على  لاقتراع  يوماً  ديسمبر 
من جاهزيتها الفنية الكاملة إلنجاز 
وفقا  المذكور،  التاريخ  في  العملية 

للبيان.
بيانها  ف��ي  المفوضية  وأش���ارت 
شكلت  )ال��ط��ع��ون(  مرحلة  أن  إل��ى 
ال��م��ن��ع��ط��ف ال��خ��ط��ي��ر ع��ل��ى م��س��ار 
بمثابة  وكانت  االنتخابية،  العملية 
المحطة التي توقفت عندها مساعي 
االستحقاق  ه��ذا  إلن��ج��از  الجميع 
لم  العتبارات  المسؤول  التاريخي 
عليها  القائمين  م��ت��ن��اول  ف��ي  تكن 
التشريعات  ق��ص��ور  أب��رزه��ا؛  ك��ان 
االنتخابية فيما يتعلق بدور القضاء 
االنتخابية،  والنزاعات  الطعون  في 
األم��ران��ع��ك��س سلباً  أن  إل��ى  الف��ت��ة 
على حق المفوضية في الدفاع عن 
عدم  من  حالة  وأوج���دت  قرارتها، 
المفوضية  ق��رارات  أن  من  اليقين 

يتعلق  ف��ي��م��ا  ال����ص����واب  ج��ان��ب��ه��ا 
المترشحين  من  لعدد  باستبعادها 

الذين ال تنطبق عليهم الشروط.
تلك   ” إن  ال��م��ف��وض��ي��ة  وق��ال��ت 
تأتي  ح��ت��ى  ت��ن��ف��ك  ال  ال��ص��ع��وب��ات 
على  أخ��ذت  أنها  مؤكدة  ب��أخ��رى”، 
في  الشعب(  )إرادة  تحقيق  عاتقها 
إلي  ت��ق��ود  ونزيهة  ح��رة  انتخابات 
تغيير سلمي للسلطة تُنتج حالة من 
دولة  بناء  نحو  كخطوة  االستقرار 
ينشدها  التي  والقانون  المؤسسات 

الليبيون.
الكثير  أن��ج��زت  أنها  وأوض��ح��ت 
تاريخي  انجاز  مشارف  على  وباتت 
ي��س��ط��ع ن�����وره ع��ل��ى ك���اف���ة ارج����اء 
الصعوبات  من  الرغم  على  الوطن، 
التي  والقانونية  الفنية  والتحديات 
للقوانين  استامها  منذ  واجهتها 

االنتخابية
م����ن ج���ه���ة أخ�������رى، أوض���ح���ت 
مجلس  ان��ت��خ��اب  أن  ال��م��ف��وض��ي��ة 

النواب المقررة بموجب القانون رقم 
عملية  ماتزال   ،2021 لسنة   )2(
المترشحين  طلبات  ف��ي  التدقيق 
لها والبالغ عددهم )5385( قائمة 

وقاربت على االنتهاء.
في  العملية  أن  أوض��ح��ت  ك��م��ا 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة، الفتة  ط���ور ال��م��راج��ع��ة 
لردود  استامها  حال  في  أنها  إلى 
ومدى  التدقيق  عملية  في  شركائها 
ان��ط��ب��اق ش���روط ال��ت��رش��ح ال���واردة 
ب��ال��ق��ان��ون، س���وف ت��ص��در ق��راره��ا 
المتعلق باإلعان عن القوائم األولية 
ثم  ومن  النواب،  مجلس  لمترشحي 

البدء في مرحلة الطعون.
لم  أنها  المفوضية على  وشددت 
وأنها  تتخل عن تحمل مسؤولياتها، 
به  القيام  عليها  يتوجب  ما  أنجزت 
بما ال يدع مجاالً للشك في حيادتيها 

واستقاليتها، وفقا للبيان.
الموجهة  االتهامات  أن  واعتبرت 
والتسييس ما  بالتقصير  للمفوضية 
للتشويش  ح��م��ات  م��ج��رد  إال  ه��ي 
سمعة  من  النيل  هدفها  والتظليل 
المفوضية وعرقلة هذا االستحقاق 
على  العبثية،  اجنداتهم  يخدم  بما 

حد وصفها.
السلطتين  ت��ض��ع  إن��ه��ا  وق��ال��ت 
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة وال��ق��ض��ائ��ي��ة أم���ام 
األخذ  في  والتزاماتهم  مسئولياتهم 
هذا  نجاح  إل��ى  تُفضي  ب��إج��راءات 
شعبنا  آمال  يحقق  بما  االستحقاق 
يزخر  أفضل  غ��داً  نحو  وتطلعاته 

بالسام والتنمية والرخاء.
يشار إلى أن االنتخابات الرئاسية 
إج��راؤه��ا في 24  المزمع  ك��ان من 
المؤشرات  لكن  ال��ج��اري،  ديسمبر 

تزايدت بشأن عملية تأجيلها.)

بمناسبة الذكرى ال�)70( لالستقالل- المنفي: المجلس الرئاسي لم 
ولن يدخر جهًدا لتوحيد الجهود السياسية في مسار وطني واحد

المفوضية العليا لالنتخابات تدعو لتأجيل االنتخابات الرئاسية شهرا واحدا
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قرار  على  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  وافقت 
ذوي  لألشخاص  متكامل  اي��وائ��ي  مركز  انشاء 

اإلعاقة بمدينة سبها.
وزير  على طلب  بناء  الحكومة  موافقة  وتأتي 
الشؤون االجتماعية أسوة بمناطق ليبيا الشرقية 
والغربية وتماشيا مع خطة التنمية المكانية التي 
العدالة  تحقيق  على  والمبنية  ال��وزارة  تنتهجها 
االجتماعية لكافة المواطنين في ربوع ليبيا وفقا 

لما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية
يأتي  المركز  هذا  إنشاء  إن  بالذكر  والجدير 
تخفيفا للمعاناة التي يتكبدها مواطنو المنطقة 
الجنوبية خصوصا األشخاص ذوي االعاقة أثناء 
في  هم  التي  الخدمات  على  للحصول  سفرهم 

أمس الحاجة اليها. 
وف��اء   " االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزي���رة  وك��ان��ت 
حكومة  لرئيس  كتابا  وج��ه��ت  ق��د   " الكياني 
الوحدة الوطنية بشأن الموافقة على إنشاء مركز 
سبها،  بمدينة  اإلع��اق��ة  ل��ذوي  متكامل  إي��وائ��ي 
الوحدة  حكومة  وزراء  مجلس  اجتماع  خ��ال 

الوطنية التاسع للعام الحالي 2021 م. 

قام وفد من وزارة الداخلية بزيارة لدولة البرازيل 
في إطار متابعة القضايا المتعلقة بالقطع األثرية 
البرازيلية  السلطات  قبل  من  المضبوطة  الليبية 

والعمل على التنسيق السترجاعها.
المخدرات  مكافحة  جهاز  رئيس  الوفد  وضم 
والمؤثرات العقلية لواء "عادل عبدالعزيز" ورئيس 
عميد  والدولية  العربية  الجنائية  الشرطة  مكتب 
"عادل الشروي" وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية 

للوزارة. 
كما ن��اق��ش ال��وف��د آف���اق ال��ت��ع��اون األم��ن��ي في 
القضايا المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات 
مكافحة  إدارة  بين  المعلومات  وت��ب��ادل  العقلية 
المخدرات  مكافحة  وجهاز  البرازيلية  المخدرات 
بوزارة الداخلية الليبية، والتواصل عن طريق مكتب 
الشرطة الجنائية العربية والدولية بين الجانبين. 

السفارة  بأعمال  القائم  بحضور  ذل��ك  وج��رى 
الجانب  من  أمنية  وقيادات  البرازيل  في  الليبية 

البرازيلي. 
وزي��ر  لتعليمات  تنفيذاً  ال��زي��ارة  ه��ذه  وت��أت��ي 
األثرية  والقطع  اآلث���ار  متابعة  بشأن  الداخلية 
الليبية المهربة للخارج والمحافظة على الموروث 

الثقافي. 

حكومة الوحدة الوطنية توافق على إنشاء مركز 
إيوائي متكامل لذوي اإلعاقة بمدينة سبها

وفد من وزارة الداخلية يبحث في البرازيل 
استرجاعها القطع األثرية الليبية المضبوطة

توفير الكتاب المدرسي محور اجتماع وزير التعليم العالي مع شركات الطباعة المحلية

وزارة الصحة تعقد اجتماع استثنائي تتابع فيه تطوير الخدمات الصحية 
والعمل على توفير األدوية التخصصية والمشغالت 

اللجنة المركزية بوزارتي الداخلية والعدل تبحث دعم وتطوير عدالة األحداث ووحدات حماية الطفل واألسرة

وزير الصحة يتفّقد أعمال تركيب جهاز المحاكاة المقطعي الجديد بالمركز الوطني لعالج األورام ببنغازي

األول  ال���ن���ائ���ب  ال���ت���ق���ى 
ل���رئ���ي���س م��ج��ل��س ال�������وزراء 
" ح��س��ي��ن ال��ق��ط��ران��ي" ي��وم 
ب��دي��وان  ال��م��اض��ي  الخميس 
وزير  ببنغازي  الوزراء  مجلس 

التخطيط " فاخر بوفرنة" .
وج�����������رى خ���������ال ه�����ذا 
مستخلصات  متابعة  اللقاء 
المشاريع المتعاقد عليها من 

قبل الحكومة الليبية المؤقتة 
قبل  م��ن  والمحالة  السابقة 
ال���وزارات  ال��ى  األول  النائب 
ال��م��ع��ن��ي��ة ، وال���ت���ي س��ت��ق��وم 
الفنية  بالمراجعة  ب��دوره��ا 
المشاريع  لملفات  والمالية 
واحالتها الى وزارة التخطيط 
المالية  التفويضات  إلص��دار 

الازمة . 

اجتمع وزير التعليم العالي والبحث 
يوم  القيب"  "عمران  الدكتور  العلمي 
الخميس الماضي مع رؤساء ومندوبي 

الشركات المحلية للطباعة .
واس��ت��ع��رض م��ن��دوب��ي ال��ش��رك��ات 
الكتاب  طباعة  مجال  ف��ي  خبرتهم 
عام  بشكل  وامكانياتهم  المدرسي 
يحتاجونها  ال��ت��ي  ال��زم��ن��ي��ة  وال��م��دة 

لتنفيذ المطلوب. 
ويأتي هذا االجتماع عقب تكليف 
ال��وزاري��ة  اللجنة  ب��رئ��اس��ة  "ال��ق��ي��ب" 

ال���وزراء  مجلس  قبل  م��ن  المشكلة 
الكتاب  توفير  في  مثلى  آلية  إليجاد 
المدرسي بشكل عاجل وتوزيعه على 
القريبة  المدة  خال  المدارس  كافة 

القادمة. 
مبلغ  رصدت  قد  الحكومة  وكانت 
وخصصته  دينار   مليون   "   190  "
المدرسي   الكتاب  وت��وري��د  لطباعة 
ان  اال  ال��دراس��ي  العام  بداية  ورغ��م 
ال��ك��ت��اب ل��م ي��ت��م ط��ب��اع��ت��ه وت��وري��ده 

للمؤسسات التعليمية .

ت���رأس وزي���ر ال��ص��ح��ة  »علي 
االستثنائي  االج��ت��م��اع  ال��زن��ات��ي« 
الذي عقد  بمدينة بنغازي، بحضور 
مديري اإلدارات ورؤساء األجهزة 
الصحة،  لقطاع  التابعة  والجهات 
ت���م خ��ال��ه إس���ت���ع���راض ال����رؤى 
التي  والخطط  واالستراتيجيات 
وضعتها الوزارة لتطوير وتحسين 
الخدمات الطبية وتوطين العاج 
بالداخل في مختلف التخصصات 
خال  المنجزة  والتقارير  الطبية 
الفترة من 22 مارس وحتى 22 

ديسمبر. 
ك��م��ا ت����م  م��ن��اق��ش��ة  ال��خ��ط��ة 
ي��وم،   ال��م��وض��وع��ة خ���ال 196 
يتعلق  فيما  المختنقات،  وح��ل 
التخصصية  األدوي������ة  ب��ت��وف��ي��ر 
والمشغات والمشاريع،  وتداخل 

االخ���ت���ص���اص���ات ب��ي��ن ال��ل��ج��ان 
والمؤسسات العاملة بالقطاع .

»علي  الصحة   وزي��ر  وأع��ل��ن  
ال����زن����ات����ي« خ�����ال االج���ت���م���اع 
لجنة  تشكيل  ع��ن  االس��ت��ث��ن��ائ��ي 
توفير  س��ي��اس��ات  ب��وض��ع  تُ��ع��ن��ى 
للمستشفيات  األكسجين  م���ادة 
خطة  ضمن  الصحية  والمرافق 
الوزارة للرفع من مستوى الخدمات 
الصحية  بالمستشفيات والمراكز 

الصحية.
لجنة  أن  )ال��زن��ات��ي(  وأض���اف 
تضم  التي  األكسجين   سياسات 
اساتذة ومختصين قررت  توفير 
لتوفير  استراتيجية  مصانع   5
منها مصنع  األكسجين  إم��دادات 
وادي الربيع لألكسجين، والشركة 
التي  األك��س��ج��ي��ن  ل��غ��از  الليبية 
كبير  بشكل  ال��وزارة  مع  ساهمت 

وفّعال.

 وأوض���ح )ال��زن��ات��ي( أن خطة 
تفعيل  تتضمن   ومشاريع  الوزارة 
ليبيا   ف��ي  األورام  ع��اج  م��راك��ز 
وال���دف���ع ب��ه��ا ول��ك��ن م��ا خصص 
مبلغ  الشديد  لألسف  ل��ل��وزارة  
بسيط ليغطي  كل هذه المشاريع 

.
عقد  االجتماع  أن  إل��ى  يشار 
ال��وزارة  ديواني  رئيسي  بحضور 
والشرقية،  الجنوبية  بالمنطقتين 
الوطني لمكافحة  المركز  ورئيس 
اإلمداد  ورئيس جهاز  األم��راض، 
التوثيق  م��رك��ز  وم��دي��ر  ال��ط��ب��ي، 
الطوارئ  وغرفة   ، والمعلومات 
بالمنطقة الشرقية، ورئيس جهاز 
اإلس��ع��اف وال���ط���وارئ، وم��دي��ري 
بطرابلس وسبها  الطبية  المراكز 
ومصراته وبنغازي وطبرق وزليتن. 

اجتماع  العدل  وزارة  بديوان  عقد 
اللجنة  وأعضاء  رئيس  بين  تقابلي 
الداخلية والعدل،  المركزية بوزارتي 
ورئيس مكتب حماية الطفل واألسرة، 
ال���ش���ؤون  وزارة  ع���ن  وم��ن��دوب��ي��ن 
التضامن  وص���ن���دوق  االج��ت��م��اع��ي��ة 
العليا  اللجنة  ورئ��ي��س  االجتماعي 
للطفولة مع البرنامج اإلنمائي لألمم 
المتحدة  األم��م  ومنظمة  المتحدة، 

وال��م��ؤث��رات  ب��ال��م��خ��درات  المعنية 
العقلية، ومنظمة اليونسيف.

 وتناول االجتماع مناقشة تصميم 
م���ش���روع ل���دع���م وت���ط���وي���ر ع��دال��ة 
الطفل  حماية  ووح���دات  األح���داث 
واألسرة، لضمان تحقيق نظام عادل 
السن  دون  لألطفال  مائم  وصديق 
مع  تماس  في  هم  والذين  القانونية 

القانون. 

ت��ف��ّق��د وزي����ر ال��ص��ح��ة  »ع��ل��ي 
الماضي،  الثاثاء  ي��وم  ال��زن��ات��ي« 
بالمركز  الطبية  الخدمات  سير 
بمدينة  األورام  ل��ع��اج  ال��وط��ن��ي 
بنغازي ضمن خطة وجهود الوزارة 
األورام  لمرضى  ال��ع��اج  لتوفير 

وتوفير االدوية لهم .
 وتفقد ) الزناتي ( سير العمل 
بقسم األشعة التشخيصية، واّطلع 
لمشروع  المنجزة  المراحل  على 

»ت��ن��ف��ي��ذ م��ب��ن��ى ال��ط��ب ال���ن���ووي«، 
المحاكاة  جهاز  »تركيب  ومشروع 

المقطعي«. 
 وهذا وسيشرع المركز الوطني 
في  ب��ن��غ��ازي  ف��ي  األورام  ل��ع��اج 
إج����راء ال��ف��ح��وص��ات ب��اس��ت��خ��دام 
الجديد  المقطعي  المحاكاة  جهاز 
استكمال  بعد  ال��ق��ادم،  األس��ب��وع 
أع��م��ال م��ع��اي��رة ال��ج��ه��از م��ن قبل 

فنيي وفيزيائيي المركز. 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء يلتقي وزير التخطيط 
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كشف رئ��ي��س ال��ف��ري��ق اإلع��ام��ي ب���وزارة 
تأخر  سبب  أن  عن  بسيسة"  عمر   " المالية 
ن��وف��م��ب��ر يكمن في  م��رت��ب��ات ش��ه��ر  ص���رف 
لم  التي  التعليمية  المراقبات  بعض  تضمين 
بياناتها  إستام  تعثر  والتي  زيادتها  تعتمد 
بشهر أكتوبر الماضي والمشمولين بالقانون 

رقم )4( لسنة 2018.
وتوقع "بسيسة" في تصريحات صحفية بأن 
مرتبات شهر نوفمبر ستحال إلى مصرف ليبيا 
أنه  مضيفاً  القادم،  األسبوع  مطلع  المركزي 
حجم كبير من المتغيرات اآلخرى ستتضمنها 

المرتبات وسيتم اإلفصاح عنها الحقاً. 

أعلن مصرف الوحدة يوم  السبت الموافق 
خدمات  إط��اق  عن    2021 ديسمبر   18
تمويل اسامي جديدة ستباشر فروع ووكاالت 
المصرف في تقديمها لكافة عماءها مطلع 

العام المقبل متمثلة في خدمة )إقرأ (
أمور  ألول��ي��اء  يمنح  إسامي  تمويل  وه��ي 
والجامعات  الخاصة  ال��م��دارس  في  الطلبة 
وبموجبه  دراستهم  إتمام  في  لمساعدتهم   ،
الدراسية  المصاريف  قيمة  المصرف  يدفع 
مقابل سداد أقساط لصالح المصرف بدون 
أي زيادة ، ونسبة عائدات المصرف من هذه 

الخدمة 0% .
  خدمة " WePay " نحن ندفع 

ينفرد مصرف الوحدة على مستوى شمال 
افريقيا في إطاق خدمة WePay الجديدة 
الخدمة  ه��ذه  من  المصرف  عائدات  نسبة 
مطلع  تفاصيلها  عن  الكشف  سيتم   ،  0%

العام المقبل .

االربعاء  يوم  المركزي  ليبيا  مصرف  نبه 
ال���م���اض���ي، ال��م��واط��ن��ي��ن م���ن ت��ط��ب��ي��ق��ات 
المعامات البنكية اإللكترونية المنسوبة له 

في عدد من اإلعانات المنتشرة حالًيا.
وقال المصرف في منشور له عبر صفحته 
بشأن  إعانات  ظهور  الحظ  إنه  الرسمية 
تطبيقات لمعامات إلكترونية عبر الهاتف 
أو اإلنترنت منسوبة للمصرف، تتيح إمكانية 

التعرف على البيانات المصرفية للزبائن. 
أي  وج��ود  ع��دم  على  المصرف،  د  وش���دَّ
تطبيق رسمي بهذا الخصوص، محذًرا من 
الغرض  يكون  قد  اإلعانات  هذه  مثل  أن 

منها سرقة معلومات شخصية للزبائن. 
إلكتروني،  مصرفي  منتج  أي  أن  وأك��د 
وال��ص��ف��ح��ات  ال��م��وق��ع  ع��ب��ر  ع��ن��ه  سيعلن 
الموّثقة  ال��م��رك��زي  للمصرف  ال��رس��م��ي��ة 

بالعامة الزرقاء. 

رئيس الفريق اإلعالمي بوزارة المالية يكشف عن 
أسباب سبب تأخر صرف مرتبات شهر نوفمبر 

مصرف الوحدة يطلق خدمات 
مصرفية جديدة لعام 2022

المركزي يحذر من تطبيقات تتيح إمكانية 
التعرف على البيانات المصرفية للزبائن

وزير النفط يبحث اضرار اغالق الحقول والمنشآت النفطية وتأثيرها على االقتصاد الوطني

النيابة العامة تأمر بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية احتياطيا

وزير االقتصاد والتجارة يتابع مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة دوره في تفعيل وتعزيز القطاع

انطالق فعاليات المنتدى االقتصادي األول للشباب بطرابلس تحت شعار )عودة الحياة( 

اجتمع وزير النفط والغاز 
الخميس  يوم  عون"  "محمد 
ال��م��اض��ي م��ع رئ��ي��س جهاز 
النفطية  المنشآت  ح��رس 
العميد "علي الديب" بحضور 
مدير إدارة العاقات العامة 
غ��رودة" وعدد  "طه  بالجهاز 
من مدراء اإلدارات بالوزارة.
االجتماع  في  واستعرض 
رئ��ي��س ال��ج��ه��از األس��ب��اب 
ال��ت��ي أدت ال��ى االغ��اق��ات 
الحقول  ببعض  التي حدثت 

وال����م����ن����ش����آت ال��ن��ف��ط��ي��ة 
عنها  ال��ن��اج��م��ة  واألض�����رار 
وت��أث��ي��ره��ا ع��ل��ى االق��ت��ص��اد 
المطالب  م��ؤك��داً  ال��وط��ن��ي 

ب��ال��ط��رق  ت���ك���ون  ان  ي��ج��ب 
خال  من  وليس  القانونية 
االع���ت���ص���ام���ات واالق���ف���ال 

للممتلكات العامة. 

حرس  جهاز  رئيس  وأك��د 
دور  بأن  النفطية  المنشآت 
وتأمين  حماية  هو  الجهاز 
النفطية  والموانئ  الحقول 
وال���م���ن���ص���ات ال��ب��ح��ري��ة - 
هذه  به  قامت  ما  واستنكر 
ال��م��ج��م��وع��ة ال��ت��ي ات��خ��ذت 
وسيلة  وحقوقها  مطالبها 
بالمورد  والضغط  لابتزاز 
الوحيد لاقتصاد الوطني .

ودع��������ا وزي��������ر ال��ن��ف��ط  
تغليب  ال���ى  ال��م��ع��ت��ص��م��ي��ن 

أمرت النيابة العامة بحبس مدير مكتب 
وإدارة  الليبية  ال��دول��ة  أم����وال  اس���ت���رداد 
األصول احتياطيا الرتكابه جريمة االضرار 
بالمصلحة العامة وإساءة ممارسة الوظيفة 

ألجل تحقيق نفع للغير.
صفحته  عبر  العام  النائب  مكتب  وق��ال 
بمكتب  النيابة  رئيس  إن  "فيسبوك"  على 
التحقيق  إج����راءات  ب��اش��ر  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب 
التي  والقانونية  اإلداري��ة  التصرفات  حيال 

الدولة  أم��وال  استرداد  مكتب  مدير  أتاها 
الليبية وإدارة األصول المنشأ بموجب قرار 
المجلس الرئاسي ذي الرقم 1479 لسنة 

 .2019
المعامات  أن إجراءات فحص  وأضاف 
من  كل  شهادة  وسماع  ؛  والمالية  اإلداري��ة 
بشأن  إيضاحات  على  منه  الحصول  أمكن 
عدم  إثبات  عن  اسفرت  المعامات  تلك 
تنكبه  و  للمشروعية  المكتب  مدير  تحري 

أنشطة  باتخاذه  العام  الصالح  تحقيق  عن 
غريبة عن غرض المكتب. 

مدير  أن  ال��ع��ام  النائب  مكتب  وأوض���ح 
المكتب قام بإبرام عقود مع شركات تنشط 
تتبع األم���وال وأخ���رى تختص  م��ج��ال  ف��ي 
بتمويل هذا التتبع وصرح لها بطلب االطاع 
إلى  العائدة  المصرفية  الحسابات  على 
الدولة الليبية بالمخالفة للتشريعات، ودون 

علم السلطات في الدولة. 

قام وزير االقتصاد والتجارة محمد 
الوطني  البرنامج  بزيارة لمقر  الحويج 
والمتوسطة  ال��ص��غ��رى  للمشروعات 
الجهات  متابعة  إط��ار  ف��ي  أم��س  ي��وم 
التابعة للوزارة والوقوف على العراقيل 
أداء  ف��ي  تواجهها  التي  والصعوبات 

مهامها المناطة بها.
عام  مدير  رفقة  "ال��ح��وي��ج"  وتفقد 
البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى 
التكنولوجية  الحاضنة  والمتوسطة 
في  دورها  تعزيز  وُسبل  عملها  وخطة 

برنامج التحول الرقمي ،
التنفيذي  البرنامج  على  اطلع  كما 

للخطط المعتمدة من وزارة االقتصاد 
قطاع  وتطوير  تفعيل  بهدف  والتجارة 
حاضنات  دور  وتعزيز  المشروعات 
الدعم  تقديم  ف��ي  االع��م��ال  وم��راك��ز 
المشاريع  ألص��ح��اب  ال����ازم  ال��ف��ن��ي 

واألفكار الريادية. 
وأشاد وزير االقتصاد بدور البرنامج 
ال���وط���ن���ي ل��ل��م��ش��روع��ات ال��ص��غ��رى 
والمتوسطة في تفعيل القطاع وتعزيز 
دوره لتحريك عجلة االقتصاد الوطني 
يسهم  بما  المكانية  التنمية  وتحقيق 
اإلج��م��ال��ي  المحلي  ال��ن��ات��ج  رف���ع  ف��ي 

للقطاعات غير النفطية.

بطرابلس  ال��م��اض��ي  األرب��ع��اء  ي��وم  انطلقت 
الذي  للشباب   االقتصادي  المنتدى  فعاليات 
الحياة  "عودة  تحت شعار  الشباب  وزارة  تنظمه 
" دعما لتطلعات الشباب وامانيهم الغالية وخلق 
فرص عمل وتعزيز دور الشباب واالبتكار ورفع 

معدالت النمو االقتصادي.
الشبابي  الملتقى  فعاليات   انطاق  وحضر 
االقتصاد  ووزير  الزني"  الله  "فتح  الشباب  وزير 
والتجارة "محمد الحويج " ومدير عام البرنامج 
الوطنى للمشروعات الصغرى والمتوسطة "عبد 

الناصر ابوزقية" 
عمال  اال  عرض  الملتقى  هذا  خال  وسيتم 
وتحليل  للشباب  المستقبلية  والبرامج  والخطط 
الواقع المحلي وخطط استيعاب ما يقارب 100 
وتنفيذ  تدريبية  برامج  في  وشابة  ش��اب  ال��ف 

مشاريع صغرى ومتوسطة.
وتخلل المنتدى عرض مرئي عن جهود وزارة 
للشباب  االعمال  ريادة  بمشاريع  للدفع  الشباب 
المستقبلة  والخطط  المشاريع  اختيار  وآلية 

لتطوير هذه المشاريع  .

ال��زن��ي" بأن  ال��ل��ه  وأك���د وزي���ر الشباب "ف��ت��ح 
استجابة  يعقد   للشباب  االقتصادي  المنتدى 
لتطلعات الشباب وامانيهم في خلق فرص عمل 
للداخل  رس��ال��ة  وب��ع��ث   ، الشباب  دور  وتعزيز 

والخارج بان الشباب هم  نواة بناء الوطن. 
وأشار إلى أن  قرارا رئاسة ال��وزراء  بإنشاء 
لجنة  واس��ت��م��رار  الشابة  القيادة  إع���ادة  مركز 
اعداد المركز الوطني  هو قرار ايجابي  للشباب 
الذي  كخطوة نحو  حل المشكات االقتصادية 

يدفع ثمنها الشباب .
والتجارة  االقتصاد  وزي��ر  أوض��ح  جانبه  ومن 
ال��وح��دة  حكومة  خطط  ان   " الحويج  "محمد 
الوطنية ووزاراتها ومؤسساتها والقطاع الخاص 
الف شاب  يقارب 100  ما  استيعاب  تستهدف 
مشروعات  وتنظيم  تدريبية  برامج  في  وشابة 
ص��غ��رى وم��ت��وس��ط��ة وت��وف��ي��ر ال��ت��م��وي��ل ال���ازم 

وبقروض ميسرة لهوالء الشباب .
ستكون  الشبابية  ال��ق��روض  ه��ذه  ان  وش��دد 
رسوم الن  واي  والجمارك  الضرائب  من  معفية 

الشباب هم النخبة الفاعلة لعودة الحياة . 
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بلدية طبرق تناقش مع اللجنة المشكلة من المؤسسة الوطنية للنفط وضع المعهد العالي

ُغرفة الطوارئ لتصريف مياه األمطار ببلدية المرج 

ُتنجز أعمال تنظيف غرف الصرف الصحي بالمدينة انطالق الدورات التدريبية لموظفي المجلس 
البلدي بني وليد حول الالمركزية 

دعمًا لسير العملية التعليمية 

بلدي تراغن ُيسلم أجهزة حاسوب  لعدد من الدارس بالمدينة

بتنفيذ  أعمالها  ب��ن��غ��ازي  بلدية  تُ��واص��ل 
مرافقها  بجميع  ُمتكاملة  نُموذجية  مدرسة 
ت��ت��ك��ون م���ن ع���دد ع��ش��رة ف��ص��ول دراس��ي��ة 
ومكتبة  كبير  ومسرح  رئيسية  معامل  وثاثة 
يد  ُك��رة  وملعب  ق��دم  ُك��رة  وملعب  ومخزنين 

وُغرفة  مياه  دورة  أربعة عشر  وعدد  وطائرة 
شرعت  حيث  النواقية  بمنطقة  أمن  ح��ارس 
الشركة الُمنفذة للمشروع في تنفيذ األعمال 
ويهدف   ، األول  ال��دور  لسقف   الخرسانية 
ال��م��ش��روع إل���ى س��د ال��ع��ج��ز ف��ي ال��م��دارس 

وتخفيف كثافة الطلبة في الفصول الدراسية 
بمنطقة النواقية .

يُ��ش��ار إل��ى أن ه��ذا ال��م��ش��روع م��ن ضمن 
أعمال لجنة إعادة االستقرار لمدينة بنغازي 

و بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

المحلي  ال��ح��ك��م  وزارة  ب���دي���وان  أج����ري 
أحمد  للسيد  القانوني   القسم  أداء  مراسم 
التواتي أمام وكيل وزارة 
لشؤون  المحلي  الحكم 
البلديات  وذلك بحضور 
ع��م��ي��د ب���ل���دي���ة ج��ال��و 
ال��س��ي��د/ع��ب��دال��ب��اس��ط 
المراسم  وبهذه  بازاما  
ي��ص��ب��ح ال��س��ي��د أح��م��د 
التواتي عضواً بالمجلس البلدي لبلدية جالو 

خلفاً للسيد إبراهيم سلطان.

التقى عضو المجلس البلدي  لبلدية سبها 
خال  اب��وال��ن��ي��ران   ص��ال��ح  محمد  السيد/ 
البلدية  ديوان  بمقر  الماضية   القلية  األيام 
عدد  من أعضاء مجالس البلديات بالمنطقة 
والجرحى  اإلعاقة  ذوي  فئة  عن  الجنوبية  
وذل����ك ل��م��ن��اق��ش��ة ال��ع��وائ��ق 
تواجه  ال��ت��ي  والمختنقات 
الجرحى و فئة ذوي اإلعاقة 

بالمنطقة الجنوبية.
 ح��ض��ر ال���ل���ق���اء رئ��ي��س 
المجلس البلدي وادي عتبة 
وادي  ال��ب��ل��دي  ،ال��م��ج��ل��س 

الشاطئ ،المجلس البلدي بنت بيه.
يأتي هذا اللقاء استكماال لسلسلة اللقاءات 
السابقة وذلك لمتابعة سير العمل ومراجعة 
الخطوات التي تم تنفيدها على أرض الواقع 

خال الفترة الماضية.

خلفًا للعضو السابق بالمجلس البلدي جالو

التواتي يؤدي القسم القانوني

بلدي سبها  يناقش العوائق التي تواجه 
الجرحى و فئة ذوي اإلعاقة 

ن����اق����ش رئ����ي����س ال��م��ج��ل��س 
السيد  طبرق  لبلدية  التسييري 
فرج بوالخطابية  خال اجتماعه  
مع اللجنة الُمشكلة من المؤسسة 
المعهد  وض��ع  للنفط  الوطنية 
تفعيله عن  وإعادة  للنفط  العالي 
الوطنية  المؤسسة  رئيس  طريق 
صنع  مصطفى  ال��س��ي��د  للنفط 

الله.
للجنة  بوالخطابية   سلم  وق��د 
العالي  المعهد  بمبنى  مايتعلق  كل 
للنفط من خرائط وصور جوية وما 
يحتويه المعهد من عوائق ومباني .

من جانبها قامت اللجنة بزيارة 

المجلس  عضو  برفقة  ميدانية 
السيد  ط��ب��رق  لبلدية  التسييري 
ه��اش��م ام����ص����ادف   وع����دد من 
م��ه��ن��دس��ي م��ك��ت��ب ال��م��ش��روع��ات 

بالبلدية.
وتأتي هذه الخطوة بعد االجتماع 
الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية 
السيد  م��ع  ط��راب��ل��س  ف��ي  للنفط 

مصطفى صنع الله وبحضور عميد 
البلدية ووكيل ديوان البلدية ومدير 
مكتب المشروعات في الثالث من 

شهر نوفمبر الماضي.

مياه  لتصريف  الطوارئ  ُغرفة  قامت 
والصرف  مياه  خدمات  ومكتب  األمطار 
تسليك  بأعمال  المرج  ببلدية  الصحي  
مياه  تصريف  وق��ن��وات  الغرف  وتنظيف 
األمطار  داخل البلدية  واألودية الطبيعية 
اليومين  وإن��ج��ازه��ا خ��ال  وال��ع��ب��ارات  
األول��ى  الصباح  ساعات  منذ  الماضيين 
وذل��ك  ال��م��ت��أخ��رة  الليل  وح��ت��ى س��اع��ات 
للحفاظ على المدينة وتفادياً لحدوث أي  

حاالت غرق للشوارع والمنازل .
بعد أن تم استام الباغات  بخصوص 
ج��راء  المياه  اكتسحتها  التي  المناطق 
هطول األمطار و التوجه لمعالجتها  حيق 
مكتب  مدير  برفقتهم  الغرفة  رج��ال  قام 
عميد بلدية  المرج ومدير مكتب الشؤون 
واألحياء   للشوارع  بالتوجه   االجتماعية 
تصريف  غ��رف  تسليك  أعمال  لمتابعة  

مياه األمطار.

انطلقت ببلدية بني وليد الدورة التدريبية 
حول منصة تعاون الامركزية بين السلطات 
قبل  من  معززة  واألوروبية  الليبية  المحلية 
اللجنة األوروبية للمناطق والبلديات الليبية 
لدعم الحكم المحلي في ليبيا وتأييد إنشاء 

شراكة أقران إستراتيجية. 
ت��ه��دف ال����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة  ب��إش��راف 
لتوطيد  ال��ح��اج  ال��س��ام  ع��ب��د  ال���م���درب 
الليبية  البلديات  م��ع  ال��ش��راك��ة  ع��اق��ات 
 REBUILD مشروع  في  العاملة  المعنية 
كشركاء متساوين وليس مجرد مستفيدين 
لتقاسم  الامركزي  التعاون  ل��روح  وفًقا 
الممكنة  والحلول  المشتركة  التحديات 
والتعريف بالمشروع وإستراتيجيته للجهات 
 ، المحلي  الحكم  وزارة  المعنية  الوطنية 
المجلس األعلى لإلدارات المحلية ، وزارة 

الخارجية .

َس��ل��َم ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ت��راغ��ن أج��ه��زة 
ح��اس��وب ل��ع��دد م��ن ال��م��دارس  داخ���ل نطاق 
،الزيتونة  تراغن  ثانوية  منها) مدرسة  البلدية 
 ، األساسي  للتعليم  ،فنقل  األساسي  للتعليم 
للتعليم  ،الديسة  األس��اس��ي  للتعليم  بندليف 
األساسي ( وذلك دعماً لسير العملية التعليمية   

بالمؤسسات التعليمية.
عميد  ال��س��ي��د  التسليم  م��راس��م  ح��ض��ر   
ال��دي��وان  ووك��ي��ل  ال��ب��ل��دي  المجلس  وأع��ض��اء 
وإدارة العاقات العامة ومراقب التعليم تراغن   
وب��ع��ض م��ن م��دي��ري  ال��م��دارس ولفيف من 

األعيان ومؤسسات المجتمع المدني .

م��ن ج��ان��ب��ه أك���د ع��م��ي��د ال��ب��ل��دي��ة وم��ت��اب��ع 
خال  تراغن   تعليم  ومراقب  التعليم  قطاع 
على  التعليمية  العملية  سير  بدعم  كلماتهم 
توفير  على   حرصهم  مدى  المطلوب  الوجه 
االحتياجات الضرورية للمدارس بصفة عامة  

إلستئناف العام الدراسي الجديد.

بلدية بنغازي ُتواصل أعمال تنفيذ مدرسة ُنموذجية بمنطقة النواقية



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
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سكان منطقة قنفوذة يطالبون بلدية بنغازي بحل مشكلة المياه في منطقتهم

الهيئة الليبية لإلغاثة  الواحات توزع مصابيح  طاقة شمسية على األسر محدودة الدخل

سرت  بلدية  عميد  تفقد 
ال��س��ي��د/ م��خ��ت��ار ال��م��ع��دان��ي 
رف��ق��ة م��دي��ر ال��م��ش��روع��ات 
بالبلدية  ال��م��ح��ات  وم��دي��ر 
ومختار محلة السواوه ببلدية 
س���رت ب��ع��ض ال��م��ش��روع��ات 
من   ، المدينة  في  المقامة  
المنفذ  اإلن���ارة  خ��ط  أهمها 
ذلك  يأتي  البلدية   ِقبل  من 

اطلقتها  التي  الحملة  ضمن 
نعم  للبناء  )نعم  سرت  بلدية 

لألعمار(.
البلدية  ع��م��ي��د  ق���ام  ك��م��ا 
بزيارة مستشفى سرت لعاج 
األورام صحبة الدكتور خليفة 
زي����ارة مركز  و   ع��ب��دال��ف��ت��اح 
وال��وق��وف  الصحي  ال��س��واوه 

بحث عضو المجلس البلدي غات السيد/ على ما يحتاجه .
ق���دري ال��س��ن��وس��ي  رف��ق��ة ع��ض��وا المجلس 

بوخس   ع��ي��س��ى  ال��س��ي��د 
والسيدة/ فاطمة محمد  
التعليم  م��ل��ف  وم��ت��اب��ع 
احتياجات   ، بالمجلس 
المؤسسات  ومتطلبات  
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ض��م��ان 
التعليمية  سيرالعملية 

بصورة صحيحة    وذلك خال اجتماع  مع 
ومديري  بالبلدية  التعليم  خدمات  مراقب 
التفتيش  مكتب  مدير  و  بالمراقبة  اإلدارات 
االجتماع  خال  تم   كما  بالبلدية   التربوي 
أعضاء  احتياجات  لحل  آلية  وضع  مناقشة 
التعليمية  ب��ال��م��ؤس��س��ات  ال��ت��دري��س  ه��ي��ئ��ة 

استعداداً للعام الدراسي الجديد.

المجلس البلدي غات يبحث احتياجات 
ومتطلبات المؤسسات التعليمية

ناشد سكان منطقة قنفوذة المجلس البلدي بنغازي 
بضرورة التدخل العاجل لحل المساكل التى تعاني منها 

منطقتهم وفي مقدمتها مشكلة المياه.
الماضي  االسبوع  المنطقة  جمع سكان  لقاء  وخال 
المترشح النتخابات مجلس  الدكتور فائز بوجواري  مع 
النواب عرض مجموعة من السكان جملة من المشاكل 

مشكلة  رأسها  وعلى  عام  بشكل  المنطقة  تواجه  التي 
المكب  وج��ود  سبب  حيث  القمامة  مكب  ونقل  المياه 
النقاش  الهواء وقد دار  بالقرب من المنطقة في تلوث 
اللقاءباالتفاق  واختتم  عامة  بصورة  العام  الشأن  حول 
على احالة طلبات المنطقة الى المجلس البلدي بنغازي 

للعمل السريع على وضع حلول لسكان المنطقة.

قام فرع الهيئة الليبية لإلغاثة الواحات   
بالمجلس  ال��م��رأة  ش���ؤون  عضو  بحضور 
البلدي أوجلة السيدة فضيلة بترون،   بتوزيع 

مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لعدد 52 
أسرة محدودة الدخل ببلدية أوجلة، مقدمة 
الاجئين،   لشؤون  السامية  المفوضية  من 

وذلك في إطار االتفاقية المبرمة مع الهيئة 
عن  المعاناة  رف��ع  بغرض  لإلغاثة  الليبية 

األسر محدودة الدخل.

عميد بلدية سرت يتفقد  أبرز المشروعات المقامة بالمدينة 



<< قصة قصيرة
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ثقافية

ثرثرة السلع

وين الغالي يا دار..!!

       بقلم / محمد المساتي
أب��واب  أُقفلت  الليل،  منتصف  بعد   .
جميع  غ���ادر  الكبير،  ال��ت��ج��اري  المحل 
تكوموا  ح���راس  ث��اث��ة  م��اع��دا  العاملين 
يكسرها  عتمة  الرئيس،  المدخل  ق��رب 
واألكياس  العلب،  ارتصفت  خافت،  ضوء 
على األرفف، فجأة قالت علبة الطماطم 
التي  التن  علبة  تخاطب  خافت،  بصوت 

على الّرف المقابل :
- صداع قوي، يكاد يفجر رأسى . 

قالت علبة التن :
- اليلبث أن يزول .

- ال أعرف متى يتوقف وآلة التسعيرة 
تنقرني في اليوم عشرات المرات .

تثاءبت علبة شيكوال النوتيا :
- كفا عن الثرثرة، أريد أن أنام . 

- نامي في العسل، أنت منّعمة، أصبح 
ثمنك باهًظا، تامسك أفواه األثرياء . 

األشياء  الطماطم،  علبة  يا  اسمعي   -
مقامات .

تدخلت علبة التن : 
- هذا غرور .

علّقت علبة الطماطم :
- الغرور مقبرة النوتيا .

تحّدث كيس الفول السوداني : 
- اسمعوا، الشيء يدوم على حاله، أنا 
إلَيّ  يلتفت  لم  مضت  سنوات  منذ  مثًا، 
من  استحوا  عني،  الناس  عزفت  أح��د، 
اللوز،  أفراحهم،  خلوط  ضمن  اختياري 
أما  ال��ص��دارة،  احتلوا  البندق  الفستق، 
مكان  حالّيًا  أحتل  اعتباري،  لّي  ُرد  اليوم 
اللوز حسب سعره القديم، دعوا النوتيا 

تتباهى هذه األيام .

تدخلت المكرونة تتثاءب داخل كيسها :
- أنتم مزعجون، ليس لكم إال الثرثرة، 
و  تنجوا من طحن األسنان،  لن  جميعكم 
اختناقكم في جوف بطون المستهلكين . 

مهما ارتفعت أسعاركم أنتم هالكون .
قالت نوتيا بدالل. :

هذا  م��ا  ال��م��ك��رون��ة،  أيتها  منك  آٍه   -
التشاؤم . 

تمطى العدس ، زفر آهة :
متناول  ف��ي  ثمني  م���ازال  اس��م��ع��وا   -

الفقراء ، وعائلة البقوليات كذلك . 
قاطعه الفول الصلب :

- هذا ليس صحيًحا، عائلة البقوليات 
اليوم  صباح  األي���ام،  ه��ذه  شأنها  ارت��ف��ع 
الزبون يمسك بي بين يديه، وعندما يقرأ 
التسعيرة، يحبس دموعه، يلقي بي جانًبا، 

يقذفني بقوة، تمزقت أكياسي . 
أكمل الحمص :

حتى  علينا  اإلقبال  تقلص  - صدقت، 
في مواسم عاشوراء. 

التفت إلى كيس السّكرقائًا :
 ، الحلويات  أم��ي��ر،  السّكر  رأي  م��ا   -

والكعك، والشاي، والقهوة .
صمت قليًا، ثم قال :

- لم أعد أميًرا، ارتفع سعري، وخّفض 
أغلبهم  إلصابة  استهاكي  من  الزبائن 
من  قللت  األع���راس  ن��درة  و   ، بالسّكري 
مستباًحاألسراب  وطًنا  أصبحت  بيعي، 

النمل ، النمل يجتاحني في كل مكان . 
تعاني من كل  أنت   ، المكرونة  قاطعته 
بياضك،  ن��راك في  نعلم،  ه��ذا، ونحن ال 
ولمعانك البلوري، نحسبك أكثرنا سعادة .

تأوه وتمتم :

من  ال��وح��ي��د  المستفيد  ه��و  النمل   -
حبيباتي 

آٍه، كم من سرب نمل تحت السّكر !
التزمت  مختبئة،  ظلت  الجبن  علب 
بالتحريض،  تتهم  أن  خشية  الصمت 
فيما   ، للفئران  بإطعامها  وتُ��ع��اق��ب 
اكتفت علب الزيت باالستماع من بعيد 
انشغلت  التوابل  فئة  رؤوسها،  وه��ّز   ،
من  للمقارنة  بينها  فيما  بالتهامس 
أّما الشاي،  الزبائن،  أكثر شعبية لدى 
بسبب  ص��داع  سكنهما  البن  ورفيقه 

تداخل األصوات .
الملح هو الوحيد الذي يشعر أن األمر 

ال يعنيه التساعات البحر .
في  يشارك  ول��م  صامًتا،  الدقيق  ك��ان 
فوضى الثرثرة، ظل يشاهد من بعيد، لكن 
علبة الهريسة الصغيرة حاولت مناوشته، 
كيسه،  مزقت  العلوي،  ال��ّرف  من  قفزت 
تناثرت ذراته في الهواء، بالرغم من ذلك 
أرغفة  ف��ي  بالتفكير  انشغل  ينطق،  ل��م 
الخبز التي تُصنع منه، وما مصيرها بعد 
ارتفاع سعره . انتبه األرز إلى شرود جاره 

الدقيق، قال له :
- ماذا هناك يا سيٓد الخبز وصديق 

الفقراء ؟ أراك مهموًما .
تنهد كيس الدقيق الضخم، قال بحزن :

- األمور معقدة، ال أفهم ماذا يدور ؟
- ال عليك، كل هؤالء يمكن االستغناء 
حاضرين  سنكون  وأن��ت  أن��ا،  لكن  عنهم، 

تحت أسوأ الظروف .
ضبابية،  ال��رؤي��ة   ! ذل��ك  أعتقد  ال   -
أن  قبل  السوس  سينخرنا  ربما   . قاتمة 

تصل إلينا أيادي الجوعى .

الداخلي  بالقسم  طابا  كنا  عندما 
في النصف الثاني من العقد السابع من 
المذاكرة  تحلو  ال  كانت  الفائت  القرن 
إال على أنغام أشرطة بوعبعاب .. )تعال 
مانك  ص��ادق  أن��ت  بوعبعاب..  يا  خبر 
بكر عبد  )أب��و  ولعل تسمية   ،  ) ك��ذاب 
العزيز ( ب� )أبي عبعاب( جاءت من هذه 
تعني  فيما   ، بها  أشتهر  التي  األغنية 
كلمة بوعبعاب في التعبير الشعبي طائر 
باألخبار  يأتي  ما  ع��ادة  ال��ذي  الهدهد 
بقصة سيدنا سليمان  ورد  كما  الطيبة 

..
حكايات  ع��ن  البحث  ف��ي  نجد  كنا 
)بوعبعاب( المثيرة وقدرته على العزف 
بآلة وترية تكاد تكون غير معروفة لدى 
صحبة   ، الكبيرة  الموسيقية  ال��ف��رق 
ف��رق��ة ت��ت��ك��ون م��ن ع���ازف ك��م��ان يتيم 
،وضابط إيقاع ومجموعة صوتية يتضح 
أنها مكونة من كبار السن .. كانت هذه 
األخبار تتسلل إلينا من الصحراء التي 
تقع خلف تال بلدة مساعد الحدودية 

الشرقية.
كمطرب  )بوعبعاب(  بروز  كان  ربما 
شعبية  حصد  ج��دا  خ��اص��ة  لحفات 
كبيرة في القطرين الليبي والمصري ما 

بعد وفاة نجوم الغناء العربي ) أم كلثوم 
وغيرهم  األطرش  وفريد  الحليم  وعبد 
والتألق  الشهرة  منحه هذه  ما  و هو   )
تخرج  أغانيه  بعض  كانت  وإن  الشعبي 
ع��ن ال���ذوق ال��ع��ام ف��ي بعض األح��ي��ان 
التي  الجانبية  التعليقات  تلك  وخاصة 
تأدية  أثناء  واآلخر  الحين  بين  يمررها 
وصاته في سهرات شعبية كما لو أنها 
المريب  الضحك  من  نوبة  تثير  نكات 
الحشيش خلف عزف  بنكهة  المخلوط 
السمسمية  وهي  المميزة  الوترية  آلته 
الشاعر  كلماتها  أغلب  ص��اغ  بأشعار 
)حامد عبد المنعم مرسي( الذي كثيرا 
مع  هيامه  )بوعبعاب( خال  يذكره  ما 
األلحان والتي تميل إلى اللون الشعبي 

في عمومها ..
ل��ع��ل م���ا ج��ع��ل ال��ف��ن��ان ال��ش��ع��ب��ي ) 
بوعبعاب( مقبوال لدى عامة المتذوقين 
للفن الشعبي هو تفرده بموهبة تمثلت في 
حنجرته الدفاقة ولهجته القريبة بشكل 
كبير من لهجتنا في الجزء الشرقي من 
ليبيا ، وعزفه على السمسمية ببراعة 
قرب  وما  البصر،  لنعمة  فقدانه  رغم 
الشقيقين  الشعبين  بين  الفنية  الذائقة 
في ليبيا بصورة عامة وصحراء مطروح 

لتفاصيل  مامسته  هو  خاصة  بصفة 
الليبي  ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ن  ت��خ��ص  دق��ي��ق��ة 
والمصري ، و استعانته بأغاني المطرب 
الشعبي الليبي ) عبدالجليل عبدالقادر 
( المشهور باسم ) عبدالجليل الهتش( 
والذي يبدو أنه أعجب به كثيرا لدرجة 
وأن  خاصة  وألحانه  بأغانيه  شدا  أنه 
للمواويل  أدائه  الهتش تكمن في  شهرة 
أغاني  كذلك   ، النظير  منقطع  بتفوق 
ليبي  بشعر  ترنم  كما   ، الجبل  ش��ادي 

خالص لشعراء كبار ..
النهائية  االم��ت��ح��ان��ات  ت��أدي��ة  أث��ن��اء 
يجلس على مقعد  أحد أصدقائي  كان 
إجابة  عن  عجز  وعندما  مني  بالقرب 
كسب  محاوال  مقعده  في  تململ  سؤال 
ود و شفقة الماحظين ، وأرسل نظرة 
ي��أس إل��ى ال��دك��ت��ور ال��م��ش��رف وق���ال : 
.. هو من جعلنا  بوعبعاب  بيت  أخرب 
هذا  إل��ى  وصلنا  حتى  مذاكرتنا  نهمل 
نظر   .. عليه  نحسد  ال  ال��ذي  ال��م��أزق 
قال  صفراء  وبابتسامة  الدكتور..  إليه 
وين   .. دار  يا  الغالي  وين   : له ساخراً 
هو كاحل لنظار .. ضج المدرج بضحك 
الطاب الذين اكتشفوا أن الدكتور كان 

من متتبعي بوعبعاب وبدرجة إدمان .

ال تتخلى .. بالصبر تحلى

يهمس لك "ناجي العلي" من تحت قبره 

فتبتسم .

وال تتحلى بأي صبر ..

فالصبر في الدول الفاشلة 

قرص بنادول لرأٍس يشكو من كل شيء 

والصبر في الدول الفاشلة كالنوم تماماً ..

مفتاح الفرج الذي ال مفتاح بعده .

)) ال تتخلى .. بالصبر تحلى (( 

يبدو "ناجي العلي" مصراً هذه المرة 

وتبدأ أنت في نجاهل األغنية لكنك تفشل كعادتك .

ففي الدول الفاشلة .. 

غالباً ما يفشل الدروايش .

)) بالعزم تشكل وتوكل.....بالدمع ال .. ال .. تتوسل. (( 

يوصيك "ناجي العلي" ..

يوصيك بالعزم ..

فتضحك .. 

شر البلية في دولة فاشلة أن يضحك المواطن .
)) فإن منعوا عنك الغذاء أرسم بستاناً

وان منعوا عنك الدواء أرسم وطناً

وان منعوا عنك الهواء أرسم فلسطين. (( 

وتبتسم هذه المرة .. 

وتعترض بعد ذلك :

لم نعد نرسم فلسطين يا ناجي ..

أصبحنا نرسم النوم إذا ما أتعبنا الذل .

وأصبحنا نرسم ابتسامة على وجوهنا كي ال يرانا األطفال نبكي 

وأصبحنا نرسم موعداً وهمياً لانتخابات 

لكي ال تشمت بنا الديمقراطية .

وأصبحنا نرسم أجنحة طيور على ظهورنا 

كلما أرادوا بيعنا في سوف نخاسة جديد .

)) لّون بستانك باألخضر ..

لّون رمانه باالحمر .

لون باالصفر ليمونه

لّون بالزعتر زيتونه

لّون بالعنبر والحنة ...لّونه بالوان الجنة. (( 

لّونه بألوان الجنة ..

تبكي هذه المرة .. وتطلب من ناجي العلي أن يغلق فمه .

�� ال وقت لنا لنلون شيئاً يا ناجي ..

بالكاد نجد وقتاً للركض .

ففي الدول الفاشلة يركض المواطن من مغيب الشمس 

إلى مطلع الروح ..

وفي الدول الفاشلة ال يلّون الناس .. 

بل يركضون .

)) خفف من جوعك وتسلى

لّون بستاناً يتجلى (( 

وتصمت .

تغرق في الصمت .. 

ثم تبتسم لناجي العلي وتهمس : 

�� ناجي .. 

أنت محظوظ .. ألنك غادرت هذه المتاهة 

ناجي .. خفف من جوعك ..

واستغرق في النوم من جديد 

ففي الدول الفاشلة ينام المواطنون 

منذ الوالدة حتى ساعة الرحيل 

وفي الدول الفاشلة 

ال توجد بساتين .

بالصبر تحلى
■ بقلم: الصديق بودوارة المغربي

■ بقلم: محمد المسالتي

■ بقلم: ناجي الحربي
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

شاعُر وُجلمد
بدا في لحظات الغروب غريبا 

بُرادة  غبار  ذاته  عن  ينفض  كاد  شاعٌر 
أقامه المتكسرة

بعد أن امتألت سلة مهماته ، باألشاء 
 ، السلة  تلك  إلي  تهوي  ورق��ة  كل  كانت 

تهوي بمشاعر كان ينكرها
تراهات  تكن  لم   ، الكلمات  يمزق  ك��ان 

بالورق
كانت صادقة ، إال أنه كان يكابر

استعصت عليه كتابة قصيدة ، أو خاطرة 
عابرة

بعد أن كادت دفاتره بالكلمات تتدفق
جلمد "

 ، يتخبط  جعلته  جلمد  نحو  مشاعر 
يتعذب ، أن يكتب شعرا 

ماكان   ، لجلمد  منحه  لحب  يكابر  كان 
يمنحه من شيء 
كان با مشاعر 

 ، ل��ه  ملهم  ع��ن  يبحث  ك��ان   ، ال��ش��اع��ر 
مشاعر تأجج مشاعره

ال  أن  متوسلة  تجثو  أوراق��ه  كانت  عبثا 
يمألها 

علي  تضع   ، األوه����ام  مثقلة  ليرميها 
كاهلها حبا أعرج 

عبثا كانت أقامه تتكسر 
كانت تخبره ، أنها تتكسر ألما لما يكتب 

، وهو يُكابر لهذا الحب
هو لم يكن ينظر إلي جوهر الشيء ، أو 

أنه كان ينظر لجوهر لم نره
أعماه حبه لشيء ، ما كانت آماله أن يقع 

ضحية الحب أعمى
كان يريد أن يشعر ، كان يريد أن يكتب 

، كان يريد أن يمأل تلك األوراق
لم يرد أن ينهال عليه الماضي قصصا

كان يريد أن يرسم ماض أجمل لمستقبله
يكن  لم  حتى   ، جلمود  أو   ، جلمد  نعم 

يتمادى أدبا أن يقول صخرة
كيف لشاعر أن يكتب جلمد ، يحاكي به 

الواقع 
يضفر به قصيدة ، كيف له أن يغازله ، 

كان عليه تكرارا أن يعاتبه فقط
وأن َيضِجع متألما كل ليلة 

كان له أن ينشد قصائد الحب من طرف 
واحد ، أو ال ندرى 
فالحجارة ال تتكلم 

شاعُر وُجلمد 
الجلمد جماد ال يتغير ، علي غرار الجبل 

، الجبل تمأله الحياة
به الثلج ، به األشجار ، به المخلوقات 

ما شئت منها أن تذكر
من  المشاعر  يطلب  أن  لشاعر  كيف 

جلمد
وهو عقيم المشاعر

ال زال الشاعر يتأمل ذاك الجلمد ، بدا 
يشبهه شيئا فشيئا

ينظر إليه بصمت ، يستكين متأما 
كان يرمي خلفه كل لحظة � فرصة أخرى 

للسعادة
فرصة أخرى أن يكتب شيئا عن الحياة

كان للشاعر الموت ، أما الجلمد فكان 
كما هو با حركة.

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

مذكرات جدة في التسعين

أَن��ا ُمراِهقة

ُأنسة الفئران

■ بقلم : صفاء يونس 

■ بقلم : ساجدة أنعم  

■ بقلم : عائشة الشيالبي

الثانية بعد منتصف الليل.
آنسى فرنسا.

قلم حبر ورزنامة من األوراق.
لم تكن عاديا !!

لسنوات،  فقدتُه  ما  واح��دة  بليلٍة  لي   أعدت 
منذ  القرب  بهذا  يكون  بأن  أسمح ألحد  لم 
أنا من  ربما  أو  لكنك نجحت  التجربة،  تلك 
تبعت إحساسي! كانت تلك الراحة تجذبني 
أفكارنا  تلتقي  حين  ال��رائ��ع.  حديثك  ف��ي 

ضحكاتنا  ب��ه��ا،  نتفق  م��ب��ادئ  المتشابهة، 
المتناغمة على شيء مختلف.

بات نومي مقلقاً، أفكر عشرات المرات كل 
ليلة بما حدث لي، وماذا أفعل، شعرت أنني 
على  العاقة  وأن  معك  ليلة  كل  في  أغ��رق 

حافة ما يسمى بالحب!
أحتاج  كنت  الطريق،  عكس  خوفاً  هرعت 
كفيلة  كلمة  كانت  الثقة،  االطمئنان،  شعور 
للبقاء، لكنك تخليت في أول الطريق، تمنيت 

لو أننا لم نتلق! ليتك لم تكن إال غريباً عابرا.
ربما لو التقينا في وقت آخر، أو زمن آخر، 

لكان كل شيء مختلفا.
الزل��ت أختلق لك األع��ذار، ورغ��م ذلك كان 
عباده  على  المنان  الحنان  إن  يقول  قلبي 
اللُه تعالى: )أنا عند ظِنّ  لن ينساني، يقول 

عبدي بي(.
الله، وستأتي كما  اجعليه أمنيه معلقة بظن 

يتمناه قلبك

َو أَنَا ُمستلِقية َعلَى الَسِريْر في أُمِسَيُة 
َحِزينة، أَنَا و نَْفِسي!

بَ��ي��َن َش��ْه��َق��ٌة و َع��بْ��َرة، بَ��يْ��ن َرع��َش��ٌة و 
اسِتنَشاْق ِفي ُغمرة البَُكاء 

َحالٌَة  ِفي  "أَنَِني  َقاِئلَة  نَفِسي  َخاَطبُت 
يُرثَى لَها" 

و لَْم ألْبُث َحتَى نَِطقُت "نَْش بالله أَِني 
نَوَجع" 

ِمنُهما  َمن  يتَصارَعان،  أسلُوبَين  بَيَن 
يَنتَصر َو يَكَسْب َشخِصيتَي النَاِضَجة ِفي 

الُمستَقَبل .. 
تََشتْت  اآلراء،  ِص��راْع  قاِتلة،  َمزاِجيٌة 
األَفَكار، تَيه المَشاِعر، في فترة ُمراهَقة 

أَرهقتِني.
أنَا؟  َمن  َكِثيًْرا،  َعقلي  تُرهب  أسئلَة 
أالزال لدي َوقُت ألَثِبت نفسي لنَفسي و 

َكيف أتُرك أثًرا ِفي الَعالم؟ 
اإِلَجابَة  أَع��رف  أنني  غرابَة  األكثر  و 

َعلى ُكل ِتلك األسِئلة
أن�ا ُمراهق�ة تَتخَبْط ِفي ِرحلَة الَكشف 

َعن الَذاْت 
نَ��ع��م لَ���دي َوق���ت و ل���َدي ال��وَس��اِئ��ل و 
الَحاَجات و األْفَكار األمر يحتَاج لُمثَابرة 
و إجِتهاد حتى أتَرك أثر َعبيق ُروحي و 

أفَكاِري ِفي الَعالم أجَمْع. 
الَخامُسون  و  الواِحد  ذاُت  التََجارب 
َع��اًم��ا ل��ي��َس��ْت األص��ع��ب إن��َم��ا تجربة 
ِهي  الُمراَهَقة  ِسن  في  األَرواْح  َصقل 

األَصعب.. 

صديقًة  جارتنا  سعاد  السيدة  كانت 
بفقدان  ب���دأت  ال��ت��ي  لجدتي  حقيقية 
على  انتقلت  أنها  المحزن  من  ذاكرتها، 
الطرف األخر من مدينتي بعد أن طالب 
فا  وف��ات��ه؛  عقب  بالبيت  زوجها  إخ��وة 
ذاك  منذ  ج��دت��ي  تمتلك  ش��اي  رفيقة 

الزمن حتى اآلن،
السيدة  الماضي  األسبوع  استدعتني 
وها  وحيدة،  احضر  أن  وش��ددت  سعاد 
يصدر  كرسي خشبي  على  جالسٌة  أنذا 
صريراً مزعجاً في ذلك الهدوء المريب..
فأر  كان  لقد  لِك  اقسم  رأيته،  لقد   "

حقول يجري مجاوراً للجدار"
ستعتادين،  عليِك  ال  بهدوء:  اجابتني 
أقطن بهذا البيت منذ عقد ونصف وال 

أنيس لي سوى الفئران.
الحديث،  اط���راف  تجاذبنا  أن  بعد 
 " ُكِتَب على ظهره  أمدتني بظرٍف ورقي 
أن  وقالت: خفت   ، عزيزتي ضياء"  إلى 

األمانة،  أسلمك  أن  قبل  الله  يتوفاني 
كانت رسالة جدتك األولى بعد أن تعلمنا 

الكتابة، قصدت أن تكون لِك..
انِت  اليوُم  ضياء،  المدللة  حفيدتي   "
بعمر الخامسة عشر، طفلة الروح شابة 
على  اإلستياء  مسحة  وأرى  المامح، 
وجهك من تفرقتي بالمعاملة بينك وبين 
أخيِك، لطالما كنِت األحب لفؤادي لكن 
أردُت أن أصنع منِك امرأة قوية، و إليِك 
تكبدت  ق��د  ع��ج��وز  م��ن  النصائح  ه��ذه 

العناء..
أعلم أنك تسائلتي كثيراً لَم كنُت أعطي 
بينما أعطيك ثاثة، ولَم  نورالدين كتاباً 
دروس��ك  مراجعة  تتمي  أن  أش��دد  كنُت 
في حين كان نوراً يلعب بالشارع، الحياة 
الكرتون  لِك  تصورها  كما  دائماً  ليست 
ياعزيزتي؛ ال يوجد شيء يسمى سعادة 
أبدية، وكان علّي أن أُعّدِك للحياة بعقِل 

واٍع..

س��ت��ق��اب��ل��ي��ن م��خ��ت��ل��ف أن�����واع ال��ب��ش��ر 
داخلية  بصراعاٍت  ستمرين  والعقليات، 
سوى  عنها  يعرف  ل��ن  وم��ع��ارك  كثيرة، 
خالقك، علّي إخبارك أن ساحك األقوى 
هو في تمسكك بالفضيلة ياحلوتي، كوني 
أنِت  كما  بلطٍف  الناس  وعاملي  معطاءًة 
دوماً، ابتسمي في وجوه الماّرة، اسعدي 
هذه واجبري بخاطر تلك، اصفحي عن 
بل  الخير؛  افعلي  العفو،  يطلب  من  كل 
الكثير من الخير لكن إياِك وأن تنتظري 
مقابًا من البشر، اجعلي كل شيٍء بحتاً 

لوجه الله -سبحانه- .
حق  تعرفي  أن  يجب  ياضياء  أخ��ي��راً 
المعرفة أن كل يوٍم يمر دون أن تتعلمي 
أن  متأملًة  منِك،  قد ضاع  جديداً  شيئاً 
بحاجة  لسِت  وق��ٍت  في  الرسالة  تصلك 

حقيقية فيه لها. 
المحّبة لِك دائما: جدتك."

ومضات
البَهاء  في  ننافس  وال  مكتملين   لسَنا 
أنَنا لم نجد أرًضا  أحًدا، لكن يشهُد الله 
على وشِك الجفاف إال سقيناَها و إن كان 

هذا الَماء ُكل مانملك ..
• نجوى السليماني

 .................
ل��ُن��واري  قابيل  ُغ���راِب  ِم��ن  نحُن  فأين 
��وء  ال��ُسّ ن��رى  نعد  ل��م  أننا  أم  ُس��وءات��َن��ا؛ 

خطيئة؟!
أننَتِظُر ُغراًبا َأَخَر لُيعلمنا؟؟

أم أّن الُغراب قد سِئَم سوءاِت الَبَشِر !
• بشرى العرفي

 ...............
وإني قد أرى عند اعتزالي

سالًما 
وْهو بعٌض من نزالي 

سالم الروِح ياروحي عليكم
• محمد ساسي 

...............
عقارب الساعة 

الزالت تشير إلى الحادية عشر والنصف
منُذ فراقك.

• هاجر مصطفى 
..................

ُبحَنا َلهم َأّن الفراَق مصيبٌة
َرحلوا و َترُكوا ُقلوبنا َتشَتاق

من سُيِجير فؤادنا إثَر ُبعدكم
رح الّشديد الّشاق و ُيضّمد الُجّ

• هند سالم 
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)ليبيا صوب االستقالل( � 1940 � 1951م 1

 ، الهامة  التاريخية  القراءات  خال  من 
نقف قليا عند المشهد الليبي قبل مرحلة 
التحرير الثانية لليبيا ، الى ان نصل بالحديث 
عنها في كنف ) االستقال ( لذا ها نحن 
نعود بكم قليا إلى الوراء وباختصار شديد 
كي نتعرف معا عم كان يحدث في بادنا عبر 
لسنوات  مختلفة  تاريخية  وأوض��اع  مراحل 
قد خلت  ، تلك التي  تعرضت فيها ليبيا 
اذكر  استعمارية عدة سوف  احتاالت  الى 
؛  الحصر  وليس  المثال  اخرها على سبيل 
كغيرها  صعبة  بظروف  ليبيا  مرت  ولذلك 
من البلدان العربية األخرى، فكانت حينذاك 
مقسمة ، عثمانيا إلى ثاثة أقاليم ) برقة 
الغرض من  ك��ان  ( وق��د  ف��زان   � � طرابلس 
تقسيمها كي تسهل السيطرة عليها ،لكونها 
كانت عندئذ خاضعة  ( حيث  ق��ارة   ( شبه 
للحكومة العثمانية ، أي للخافة العثمانية 
المزورة منذ عام 1551م �  بعدئذ قامت 
القوات اإليطالية بمهاجمة السواحل الليبية 
واحتالها خريف عام 1911م � وفي شهر 
 ( اتفاقية  وفق   ، عام 1912م  من  اكتوبر 
لوزان ( انسحبت تركيا حينذاك عن دورها 
في ليبيا وتسليمها إليطاليا وفق المادة 22 
من المعاهدة � وفي يوم 24 من شهر يوليو 
تنازالً  العثمانية  الدولة  تنازلت   � 1923م 
وذلك  ليبيا  في  حقوقها  جميع  عن  نهائياً 
وفق معاهدة لوزان المعقودة بينهما ، رغم 
عن  للدفاع  الليبيين  ارادة  تتوقف  لم  ذلك 
وطنهم  إذ استمرو في القتال ضد جحافل 
ال  وعزيمة  صلبة  ب��إرادة  اإليطالية  القوات 
دروساً  اإليطالية  القوات  لقنوا  وقد  تلين، 
شاهدة  ستظل  الوغى  ساحات  في  قاسية 
في سجل التاريخ النضالي ، رغم فارق العدد 
المرحلة  هذه  وبعد   � آنذاك  بينهما  والعدة 
الليبيون صفحات مضيئة  التي سجل فيها 
الطليان  الطامعين  الغزاة  ضد  الكفاح  من 
الفاشيست، دخلت الباد في مرحلة أخرى 
من مراحل التطور النضالي ، حيث أخذت 
تم  ولذلك  التحرري،  الطابع  المرحلة  هذه 
تأسيس جيش  التحرير  في المهجر والذي 
أطلق عليه عدة تسميات من بينها � جيش 
 � الى  نسبة   � السنوسي  وجيش   � التحرير 
مؤسسه � السيد ادريس السنوسي � ومن ثم 
� الذين  اطلق عليه ايضا من قبل االنجليز 
 ) العربية  القوة   ( وتدريبه  بتجهيزه  قاموا 
تسعة  الكيلو  في  الجيش  هذا  تأسس  وقد 
كل  من  يتألف  وك��ان   ،1940 سنة  بمصر 

الليبيين في المهجر والمجاهدين وأبنائهم 
الذين   � االنجليز  ل��دى  الليبيين  واالس���رى 
وهكذا   � الطليان  قبل  م��ن  ق��س��را  ج��ن��دوا 
استمر هذا الجيش العربي بدعم واشراف 
لهذا  أصبح  مما  البريطانية،  القوات  من 
ليبيا  دورا هام وحاسم في تحرير  الجيش 
من اإليطاليين بمساندة القوات البريطانية 
من  فبالرغم   �1943  �  1940 ع��ام  م��ن 
 ، الباد  بهذه  يتأرجح  الزال  ال��ذي  الوضع 
واالقتصادية  السياسية  األوض��اع  كانت  إذ 
هذا  يقودنا  لذا  مستقرة،  غير  والعسكرية 
األمر لمعرفة الحراك السياسي الذي حدث 
بعد تلك الفترة علنا نفهم من هذا بأن ابناء 
السياسي  بالمشهد  دراي��ة  على  هم  الوطن 
تأسيس  يخص  فيما  وذل���ك   ال��ق��دم،  منذ 
الضوء  لنلقي  قليًا  نقف  ولهذا  األح��زاب، 
حول تلك األحزاب السياسية التي تأسست 
على  منها  نذكر  ليبيا،  في  االستقال  قبل 
الوطني:  الحزب  الحصر:�  ال  المثال  سبيل 
تأسس هذا الحزب في 8 أبريل 1946م.� 
الجبهة الوطنية المتحدة: تأسست في 10 
المصري  االتحاد  ح��زب  1946م.�  يوليو 
ديسمبر   16 ف��ي  ت��أس��س  ال��ط��راب��ل��س��ي: 
أول  في  تأسس  العمال:  حزب  1946م.� 
تم  األح�����رار:  ح���زب   � 1946م  سبتمبر 
تأسيسه في 11 مارس 1948م.� المجلس 
الوطني لتحرير ليبيا: تأسس في المنفى إذ 
تم اختيار � القاهرة � مركزاً له .ففي إطار 
قامت  الفترة  تلك  في  السياسي  التفاعل 
باالعتراف  البريطانية عام 1946  اإلدارة 
باألحزاب األربعة األولى، وقد ظهر بعدئذ 
أقل  أنهما  إال  عام 1947،  آخران  حزبان 
أهمية لدى البريطانيين مما سبق من هذه 
األحزاب .لذا بغض النظر عن أماكن وتعدد 
من  وب��ال��رغ��م  السياسية؛  األح����زاب  ه��ذه 
استمراريتها  من  جعل  مما  بعدئذ  خفقها  
أال وهو  واح��دا  ك��ان  ف��إن هدفها   ، ضئيا 
 � وبرقة  )طرابلس  ووحدة  التام  االستقال 
وفزان ( زد على ذلك كانت غاية أبناء ليبيا 
في تلك الفترة هي االنضمام إلى الجامعة 
العربية، إذ كانوا متأثرين بها فكانت تعني 
لهم �  المظلة العربية الوحيدة ) لعروبتهم 
( ومن هذا اإلصرار جاءت األمم المتحدة، 
بناء على اللجنة الدولية التي بعثت بها إلى 
ليبيا، ووفق التقرير المقدم من هذه اللجنة 
، ولذلك أقرت األمم المتحدة بوحدة ليبيا 
واستقالها على ان ال يتجاوز فترة اعان 

استقالها االول من يناير من عام 1952م، 
قبل  كانت  ليبيا   ( بأن  التقرير  اعترف  إذ 
الحرب العالمية الثانية � واحدة ( ) جغرافياً 
، وعنصرياً ، واقتصادياً ،  ولغوياً ، ودينياً 
حياة   ، التقرير  وص��ف  ولهذا   ) وثقافياً   ،
السكان في ليبيا قائًا:� ) إن  السكان في 
ليبيا أكثرهم من العرب ، واللغة أي لغتهم 
التقدم   وأن عوامل   ) العربية   ( األولى هي 
أثرت على مصالحها  السيما  عوامل بعد 
التي  األجنبية  بالمصالح  المتصلة  الحرب 
اع��ت��ب��رت م��ن ع��وائ��ق ال��ت��ق��دم االق��ت��ص��ادي 
تأكد  قد  و  لليبيا،  الطبيعية   ، واالجتماعي 
الليبيين الذين سئلوا  هذا من خال أغلب 
بوضوح عن  عبروا  إذ  الدولية  اللجنة  أمام 
وحدة  بادهم من شرقها إلى غربها وجنوبها 
(  ومن هنا وافقت الجمعية العمومية باألمم 
المتحدة في جلستها  يوم 21 نوفمبر،  على 
التوصيات الخاصة بليبيا بأغلبية 49 صوتاً 
ضد صوت واحد  وامتناع 9 عن التصويت 
إذا قررت حق ليبيا في االستقال والوحدة 
وتقرير مصيرها بإقامة الحكم الذي تريده 
يتأخر  إرادتها بشرط أال  لنفسها وبمحض 
هذا عن أول يناير 1952م، على أن يجتمع 
 ، وف��زان   ، وطرابلس   ، برقة  مندوبون عن 
في هيأة جمعية وطنية لوضع دستور للباد 
وتعيين شكل الحكومة ، على ان تعين هيأة 
األمم المتحدة مندوباً عنها وتختار مجلساً 
يساعده لمعاونة الليبيين في وضع الدستور 
ويكون هذا المجلس مؤلفاً من 10 أعضاء 
إيطاليا   � فرنسا   � مصر  حكومات:  يمثلون 
 � المتحدة  الواليات   � انجلترا   � الباكستان   �
الثاثة  األقاليم  من  إقليم  كل  � عن  وممثل 
� وممثل واحد عن األقليات � على أن تقبل 
في  عضواً  استقالها  بمجرد  بعدئذ  ليبيا 
الخطوة  ه��ذه  وتعد  المتحدة،  األم��م  هيأة 
موفقة  إلى حد بعيد وفي االتجاه الصحيح 
يتبع    � سيادة  ذات  دستورية  دولة  لتأسيس 

 ) 2 (
المراجع /      

1  � د � ارنولد توينبي � وكتابه � دراسات 
في التاريخ � 1966  

من  ليبيا   � وكتابه   � زي���ادة  نقوال   �  2  
االس��ت��ع��م��ار االي��ط��ال��ي ال���ى االس��ت��ق��ال � 

 �   1958
 3 � عزة النص � وكتابه � احوال السكان 

في العالم العربي  � 1955م    

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 

أحيا الليبيون يوم أمس األول الجمعة 
السبعين  الذكرى  ديسمبر   )  24 ( ال� 
الستقال ليبيا وتحررها من االستعمار 
اإليطالي بعد معارك بطولية خاضوها 
منذ ان وطأة اقدام المستعمر األرض 
حتى  واقدام  بشجاعة  واستمر  الليبية 
اإلع����ان ع��ن االس��ت��ق��ال ال���ذي ج��اء 
تأسيسا على القرار 289 الصادر عن 
نوفمبر  من   21 في  الدولي  المجتمع 

 . 1949
استقال  عن  رسميا  اإلع��ان  وجاء 
بأكمله  ش��ع��ب  ن��ض��ال  ل��ي��ت��وج  ل��ي��ب��ي��ا 
من  ألك��ث��ر  قدمها  ج��س��ام  وتضحيات 
من  سلسلة  عبر  ال��زم��ان  م��ن  عقدين 
المعارك البطولية التي سجلها التاريخ 
امتزجت فيها دماء الليبيين من مختلف 

مناطق الباد . 
 ويتطلع الشعب الليبي وهو يحيي هذه 
المناسبة الى ان يعم االمن واالستقرار 
واالزدهار ربوع الوطن كافة ، وتتحقق 
وتكون  المنشودة  الوطنية  المصالحة 
لليبيا  المحبة  بعمق  واالفعال  الكلمات 
وايمان  بإخاص  بنائها  على  وال��ت��آزر 
للجميع  وموحدة  واح��دة  بلد  وبأنها   ،
الشرق  ومن  الجنوب  إلى  الشمال  من 
يعمل  لمن  إال  تكون  ول��ن  ال��غ��رب  إل��ى 
الحلول  وبعث   ، تضميد جراحها  على 
الديمقراطية  ال��دول��ة  لبناء  الناجعة 
الحديثة التي يتعاون فيها الجميع من 
حلم  التي  الموعودة  الدولة  بناء  أجل 
أبناءها  وع��رق  األب���رار  شهداءها  بها 

األوفياء. 
ذكرى  يحيون  وه��م  الليبيون  ويأمل 
تحل  أن  ال��م��ج��ي��دة  ال��م��ن��اس��ب��ة  ه���ذه 
يعم  جديد  لعام  فاتحة  ال��ذك��رى  ه��ذه 
فيه  ت��ج��رى  والطمأنينة  الخير  فيه 
والبرلمانية،  الرئاسية  االن��ت��خ��اب��ات 
لتبدأ  االنتقالية  المراحل  فيه  وتنتهي 
السلطة  على  السلمي  التداول  عملية 
وع��راق��ة  بعظمة  الشعب  ه��ذا  وينعم 
المحن  كل  ويتجاوز  بالحرية  تاريخه 
ويتوجه الى العمل والبناء لتحقيق دولة 
القانون والرفاهية والشفافية والنهضة 
مناحي  شتى  ف��ي  والتنموية  العلمية 

الحياة .

الشعب الليبي يحي الذكرى 
ال� )70( لالستقالل

وهو يتطلع الى ان يعم االمن واالستقرار 
واالزدهار ربوع الوطن كافة، وتتحقق 
المصالحة الوطنية المنشودة والسالم
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حوادث

القبض على شخصين يسطوان على العمالة الوافدة ببنغازي منتحلين صفة رجال أمن

الداخلية تدعم اإلدارة العامة للبحث الجنائي لوجستيًا لتنفيذ الخطة األمنية )ب(

الغرفة األمنية العسكرية الُمشتركة تعدم نصف مليون قرص " ترامادول " 
وتعتقل )30( مهرب في طبرق وتعلن انتهاء المرحلة االولي

الديوان \ خاص
التحريات  قسم  ألقي 
ال��ع��ام��ة ب��م��دي��ري��ة أم��ن 
على  ال��ق��ب��ض  ب���ن���غ���ازي 
شخصين يمتهنان السطو 
ع��ل��ى ال��ع��م��ال��ة ال���واف���دة 
رجال  شخصية  منتحلين 
أم����ن وذل�����ك اس��ت��ج��اب��ة 
لشكوي تقدم بها شخص 

مصري الجنسية 
وب���ح���س���ب ال��ص��ف��ح��ة 
امن  لمديرية  الرسمية 
المشتكي  ف���إن  ب��ن��غ��ازي 
ب����أن اش��خ��اص  اف�����اد " 
قاموا  ال��ه��وي��ة  مجهولي 
بواسطة  عليه  باالعتداء 
س������اح ن��������اري وس���ل���ب 

ممتلكاته الشخصية ".
وبحسب  ال��ف��ور  ع��ل��ى 
رئيس  أصدر   " المديرية 
بالتحري  تعليماته  القسم 
وجمع المعلومات وضبط 
المطلوبين  االش��خ��اص 
وت������م خ�������روج أع���ض���اء 

المنطقة  ال��ى  التحريات 
عملية  فيها  تمت  ال��ت��ي 
ال��س��ط��و وب��ع��د ال��ت��ح��ري 
تمكن  المعلومات  وجمع 
أع��ض��اء ال��ت��ح��ري��ات من 
االشخاص  هؤالء  معرفة 

ومكان تواجدهم ".

واضافت المديرية أنه 
" بإعداد كمين محكم تم 
ضبط شخصين في حالة 
وبحوزتهم  ظ��اه��ر  سكر 
نوع مسدس  ن��اري  ساح 
واالنتقال بهم الى القسم،
معهم  وب���االس���ت���دالل 

االول  الشخص  ان  تبين 
.والشخص  يُدعى ن.ر.ق 
ال��ث��ان��ي يُ����دع����ى.ع.ع.ر. 
يتعاطون  بأنهم  وأف���ادوا 
المخدرات وانكروا تماما 
ان��ه��م ق��ام��وا ب��اع��ت��راض 
المشتكي وسلب ممتلكاته 
وبحضور المشتكي تعرف 
عليهم وأفاد انهم من قام 

باالعتداء عليه وسلبه ".
 " ال��م��دي��ري��ة  تابعت  و 
اتضح  عليهم  وبالتعميم 
عدة  لدى  مطلوبين  انهم 
قضايا  ذم��ة  على  مراكز 
فأتخذت كافة االجراءات 
إحالتهم  وت��م  القانونية 

للنيابة العامة ".

الديوان \ خاص
للبحث  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ق��ال��ت 
دعم  استمرار  انه ضمن  الجنائي 
إن��ج��از  ف��ي  ل��ه��ا  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
المناطة  األمنية  والخطط  المهام 
ب��ه��ا وف���ر وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ج��زء 
اللوجستية  االحتياجات  من  كبير 
األمنية  الخطة  لتنفيذ  المطلوبة 
اإلدارة  تتجهز  ال��ت��ي  )ب(  رق���م 
إلطاقها خال الفترة الحالية في 
ضمن  تأتي  والتي  الليبية  المدن 
خ��ط��ة ش��ام��ل��ة أع��دت��ه��ا وت��ش��رف 

عليها اإلدارة.
الجنائي   للبحث  وخال منشور 
في صفحته الرسمية علي  موقع 
فيسبوك  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��واص��ل 
الداخلية  وزارة  دعم   " أن  أوض��ح 
حققته  ال���ذي  النجاح  بعد  ي��أت��ي 
الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة 
في تطبيق الخطة األمنية رقم )أ( 
بنغازي  مدينة  في  ُطبقت  والتي 
حملة  منها  ب��ن��ود  ع���دة  وش��م��ل��ت 
األم����ن ال��ظ��اه��ر وغ��ي��ر ال��ظ��اه��ر 
لتأمين المدينة بهدف القبض على 

الضبط  أوامر  وتنفيذ  المطلوبين 
المحامي  الصادرة عن  واإلحضار 
بنغازي  استئناف  بمحكمة  العام 
ومختلف النيابات الجزئية إضافة 
في  والتحري  البحث  تكثيف  إلى 
المقيدة  الجنائية  القضايا  كافة 
ض���د م��ج��ه��ول وك���ش���ف ال��ج��ن��اة 
وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاؤهم.

واضافت إدارة البحث الجنائي 
أنه " خال تطبيق الخطة األمنية 
العامة  اإلدارة  تمكنت  )أ(  رق��م 
عدد  ضبط  من  الجنائي  للبحث 

كبير من المطلوبين أمنيا وجنائيا 
إضافة لكشف عدة قضايا سجلت 
ف��ي��م��ا س��ب��ق ض���د م��ج��ه��ول منها 
جرائم قتل وسرقة باإلكراه وكانت 
زمنية  فترة  اإلنجازات خال  تلك 

وجيزة.
وض���م���ن س��ع��ي ال��������وزارة في 
للبحث  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  دع����م 
اإلدارة  بحسب  يجري  الجنائي 
اإلداري  ال��دع��م  تنسيق  ح��ال��ي��ا 
االعضاء  أوض���اع  بتعديل  وذل��ك 
وتسويات  وترقيات  تنقات  من 

وظيفية ومالية ". 
وإضافة لكل ذلك أخذت اإلدارة 
بحسب  الجنائي  للبحث  العامة 
منشورها اإلذن من وزير الداخلية 
لعام  المقبل  السنوي  الجمع  بعقد 
واالقسام  االدارات  لكافة   2022
اإلدارة  تجريه  وال���ذي  وال��ف��روع 
كل  بداية  الجنائي  للبحث  العامة 
عام جديد لضبط القوة العمومية 
م���ن أع���ض���اء وآل���ي���ات وأس��ل��ح��ة 

ومهمات.
للبحث  العامة  اإلدارة  وباشرت 
ق��رار  ب��م��وج��ب  عملها  ال��ج��ن��ائ��ي 
الوزير رقم )1050( لسنة2021 
رقم  وق����راره  بإنشائها  ال��ق��اض��ي 
بشأن   2021 لسنه   )1529(
وب��دأت  واالختصاصات  الهيكلية 
الجديد  مقرها  داخ��ل  من  العمل 
في منطقة الهواري بمدينة بنغازي 
إضافة لتنشيط فروعها في باقي 
الليبية وذلك بعد ان كانت  المدن 
ت��ع��م��ل ل��س��ن��وات ب��م��س��م��ي ج��ه��از 
خال  من  الليبي  الجنائي  البحث 

المقر السابق بمنطقة الحدائق.

الديوان \ خاص
والمكلفة  الُمشتركة  األمنية  الغرفة  أعلنت 
إع��دام  طبرق  بمدينة  ال��ع��ام  ال��ش��ارع  بضبط 
واعتقال   " ت��رام��ادول   " ق��رص  مليون  نصف 
باإلضافة  ط��ب��رق  مدينة  ف��ي  م��ه��رب   )30(
للممنوعات  المرّوجين  عشرات  ضبط  إل��ى 
والحبوب المهلوسة في المدينة ضمن الحملة 
انطلقت  التي  الموسعة  واألمنية  العسكرية 

األيام الماضية.
الفنية  للشؤون  الداخلية  وزارة  وكيل  وأكد 
القوة   " أن  م��ص��ور  ب��ي��ان  بحسب  قعيم  ف��رج 
التي يترأسها لن تعود إلى ثكناتها قبل تطهير 
كامل المنطقة من أوكار الفساد وتجار البشر 
والمهربين وتقديم المطلوبين للعدالة كائًنا من 
طبرق  أمن  مديرية  دعم  على  حرًصا  يكونُوا 
وبسط هيبة الدولة في كامل التراب الليبي ".

وجدد قعيم دعوته " لرفع الغطاء االجتماعي 
في  ُمشدًدا   " القانون  عن  الخارجين  كل  عن 
الوقت ذاته على أنه " لن يكون هناك تهاون وال 
في  يعيشون  الذين  الوطن  أع��داء  مع  تساهل 

الوطن فساًدا ".
وفي السياق وخال بيان مصور اخر للغرفة 
الداخلية  وزارة  وكيل  أعلن  الُمشتركة  األمنية 

المرحلة   " انتهاء  ع��ن  العبدلي  اقعيم  ف��رج 
المرحلة  في  والبدء   )1( الخطة  من  األول��ى 
الثانية بمعالجة بعض القضايا بعمليات نوعية 
حتي يتم فرض القانون وتأمين المواطن ِبدار 
ُعمر  ال��ُش��ه��داء  شيخ  رأس  مسقط  ال��س��ام 

الُمختار مدينة ُطبرق "بحسب ما قال.
العسكرية  ال��وح��دات  اي��ام  منذ  واقتحمت 
وتجار  والخمور  المخدرات  أوك��ار  واألمنية 
المطلوبين  واعتقال  الُمجرمين  ل��ردع  البشر 
ِتباعاً  وص��ل��ت  حيث  ال��ق��ان��ون  ب��ق��وة  للعدالة 
للمناطق  وال��ع��س��ك��ري��ة  األم��ن��ي��ة  ال��ت��ع��زي��زات 
اللواء   " من  مكونة  بمدينة طبرق  المستهدفة 
اللواء " 106   " الُمعزز " و  " ط��ارق بن زي��اد 
وسرية   " وليد  بن  خالد   " واللواء   " ُمجحفل 
العامة  للقيادة  تتبع  التي  البشرية  الضفادع 

للقوات المسلّحة العربية الليبية وقوات خاصة 
مشتركة من مديرية األمن واإلدارات واألجهزة 

األمنية واألقسام التابعة لوزارة الداخلية.
وصولها  فور  المشتركة  القوة  َشرعت  وقد 
في مداهمة أوكار المهّربين وتجار الممنوعات 
والُحبوب المهلوسة والخمور، وقامت بتحرير 
حوالي " 1,300 " شخص مصريين الجنسية 
ل��م��دة 3  ال��م��زارع  ب��إح��دى  ُمحتجزين  ك��ان��وا 
فوراً  ترحيلهم  تم  األشهب  بئر  بمنطقة  أشهر 
عبد المنفذ كما داهمت القوة الُمشتركة عدًد 
من المزارع والمباني التي تُستَخدم للُمتاجرة 
بالخمور محلية الصنع والمستوردة بحسب ما 

أعلنت القوة.
وزارة  لوكيل  الرسمية  الصفحة  أعلنت  و 
 " فيسبوك  علي  الفنية  ل��ل��ش��ؤون  الداخلية 
عملياتها  واألمنية  العسكرية  القوات  تواصل 
في فرض القانون وبسط هيبة الدولة ابتداء 
المصرية  الليبية  ال��ح��دود  وحتى  ُطبرق  من 

ومنفذ امساعد البّري " .
و بحسب الصفحة ذاتها " اجتمعت الغرفة 
وطالبهم  المنطقة  وحكماء  ومشايخ  بأعيان 
المجرمين  ع��ن  االج��ت��م��اع��ي  ال��غ��ط��اء  ب��رف��ع 

والخارجين عن القانون ".

الديوان \ خاص
والمكلفة  الُمشتركة  األمنية  الغرفة  أعلنت 
إع��دام  طبرق  بمدينة  العام  ال��ش��ارع  بضبط 
واعتقال   " ت��رام��ادول   " ق��رص  مليون  نصف 
باإلضافة  ط��ب��رق  مدينة  ف��ي  م��ه��رب   )30(
للممنوعات  المرّوجين  عشرات  ضبط  إل��ى 
والحبوب المهلوسة في المدينة ضمن الحملة 
انطلقت  التي  الموسعة  واألمنية  العسكرية 

األيام الماضية.
الفنية  للشؤون  الداخلية  وزارة  وكيل  وأكد 
القوة   " أن  مصور  بيان  بحسب  قعيم  ف��رج 
التي يترأسها لن تعود إلى ثكناتها قبل تطهير 
كامل المنطقة من أوكار الفساد وتجار البشر 
والمهربين وتقديم المطلوبين للعدالة كائًنا من 
طبرق  أمن  مديرية  دعم  على  حرًصا  يكونُوا 
وبسط هيبة الدولة في كامل التراب الليبي ".
وجدد قعيم دعوته " لرفع الغطاء االجتماعي 
ُمشدًدا في   " القانون  الخارجين عن  كل  عن 
" لن يكون هناك تهاون  أنه  الوقت ذاته على 
يعيشون  الذين  الوطن  أع��داء  مع  تساهل  وال 

في الوطن فساًدا ".
وفي السياق وخال بيان مصور اخر للغرفة 
الداخلية  وزارة  أعلن وكيل  الُمشتركة  األمنية 
المرحلة   " انتهاء  ع��ن  العبدلي  اقعيم  ف��رج 
المرحلة  في  والبدء   )1( الخطة  من  األول��ى 
الثانية بمعالجة بعض القضايا بعمليات نوعية 
حتي يتم فرض القانون وتأمين المواطن ِبدار 
ُعمر  ال��ُش��ه��داء  شيخ  رأس  مسقط  ال��س��ام 

الُمختار مدينة ُطبرق "بحسب ما قال.
العسكرية  ال��وح��دات  اي��ام  منذ  واقتحمت 
وتجار  والخمور  المخدرات  أوك��ار  واألمنية 
المطلوبين  واعتقال  الُمجرمين  لردع  البشر 
ِتباعاً  وصلت  حيث  ال��ق��ان��ون  بقوة  للعدالة 
للمناطق  وال��ع��س��ك��ري��ة  األم��ن��ي��ة  ال��ت��ع��زي��زات 
اللواء   " المستهدفة بمدينة طبرق مكونة من 
 106 " اللواء   " و   " الُمعزز  زياد  بن  " طارق 
وسرية   " وليد  بن  خالد   " واللواء   " ُمجحفل 
العامة  للقيادة  تتبع  التي  البشرية  الضفادع 
للقوات المسلّحة العربية الليبية وقوات خاصة 
مشتركة من مديرية األمن واإلدارات واألجهزة 

األمنية واألقسام التابعة لوزارة الداخلية.
المشتركة فور وصولها  القوة  وقد َشرعت 
في مداهمة أوكار المهّربين وتجار الممنوعات 
والُحبوب المهلوسة والخمور، وقامت بتحرير 
حوالي " 1,300 " شخص مصريين الجنسية 
كانوا ُمحتجزين بإحدى المزارع لمدة 3 أشهر 
عبد  ف��وراً  ترحيلهم  تم  األشهب  بئر  بمنطقة 
المنفذ كما داهمت القوة الُمشتركة عدًد من 
للُمتاجرة  تُستَخدم  التي  والمباني  ال��م��زارع 
بالخمور محلية الصنع والمستوردة بحسب ما 

أعلنت القوة.
وزارة  لوكيل  الرسمية  الصفحة  أعلنت  و 
 " فيسبوك  علي  الفنية  للشؤون  الداخلية 
عملياتها  واألمنية  العسكرية  القوات  تواصل 
في فرض القانون وبسط هيبة الدولة ابتداء 
المصرية  الليبية  الحدود  وحتى  ُطبرق  من 

ومنفذ امساعد البّري " .
و بحسب الصفحة ذاتها " اجتمعت الغرفة 
وطالبهم  المنطقة  وحكماء  ومشايخ  بأعيان 
المجرمين  ع��ن  االج��ت��م��اع��ي  ال��غ��ط��اء  ب��رف��ع 

والخارجين عن القانون ".

الغرفة األمنية العسكرية الُمشتركة تعدم نصف 
مليون قرص " ترامادول " وتعتقل )30( مهرب 

في طبرق وتعلن انتهاء المرحلة االولي
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تحصلت الرياضية نيفين عاشور 
في  األول  الترتيب  على  ال��ف��زان��ي، 
بطولة كأس ليبيا للسيدات، وأيضا 
القوة  في  البطولة  نجم  ك��أس  على 
البدنية، والتي اقيمت بصالة أبطال 
العام  ب��إش��راف االت��ح��اد  ال��وس��ي��ع، 
السبت  ي��وم  البدنية  للقوة  الليبي 

م��درب  تصريح  بحسب  ال��م��اض��ي، 
عمر  البدنية  للقوة  مخلوف  صالة 

شبيك.
 )15( بمشاركة  البطولة  وجاءت 
ري��اض��ي��ة ل��ل��م��ن��اف��س��ة، ع��ل��ى لقب 
حكام  ب��أن  شبيك  وأش��ار  البطولة، 
من  محليين  وح��ك��ام  للعبة  دوليين 

بتحكيم  ق��ام��وا  األول�����ى،  ال���درج���ة 
مخلوف  أن صالة  مضيفا  البطولة، 
تحت إشراف المدرب عمر شبيك، 
وصالة أبطال الوسيع تحت إشراف 
المدرب محمد الوسيع، والمشاركات 
الناشئين  تحت  البطولة  ه��ذه  ف��ي 

والناشئين والكبار والماسترز.

الفزاني بطلة كأس ليبيا للسيدات في القوة البدنية

األهلي بنغازي ُيغرد وحيًدا في صدارة المجموعة األولى

بعد غيابه عن كأس العرب..

المنتخب الوطني يواصل التراجع في تصنيف “فيفا”

استدعى مدرب منتخب ليبيا األول لكرة السلة، 
الليبي  المنتخب  قائمة  إبراهبم،  أمير  المصري، 
معسكر  ف��ي  ستدخل  وال��ت��ي  السلة،  لكرة  األول 

اعداد تحضيري للمشاركات الخارجية.
وتكونت القائمة المختارة من قبل المدرب، من 

)20( العبا يمثلون )6( أندية.
وجاءت القائمة كالتالي:

نادي األهلي طرابلس: أنيس المنصوري، نسيم 
الرحمن مفتاح،  الساعدي، غيث  بدروش، محمد 

محمد جمعة.
الشويهدي،  سفيان  ب��ن��غ��ازي:  االه��ل��ي  ن���ادي 
عيسى،  محمد  زي��و،  أدري��س  الجهمي،  إسماعيل 

عمر الدرفيلي.
الفاح،  أحمد  رزق،  عبدالقادر  االتحاد:  نادي 

محمد المبروك، علي مادي الزلو، أسعد رزق.
نادي النصر: محمد بوزقية، علي الزناتي.

نادي المروج: ضياء الدين الريفي.
يوسف  الغرياني،  الدين  محي  الهال:  ن��ادي 

األوجلي. 

الديوان - ريميسا
ال��دورة  بنغازي  بمدينة  كبير  بنجاح  تتواصل 
بإشراف  لتأهيل حكام كرة قدم جدد  التنشيطية 
لجنة  مع  بالتعاون  القدم  لكرة  الفرعي  االتحاد 
السابق  الدولي  الحكم  برئاسة  الفرعية  التحكيم 

إبراهيم فركاش.
حكًما   35 بمشاركة  ال��دورة  فعاليات  وتستمر 
جديًدا من جيل الشباب من مدينتي بنغازي والمرج 

وتستمر الدورة حتى نهاية األسبوع المقبل.
محاضرات  ال���دورة  ومنهج  برنامج  ويتضمن 
نظرية وعملية في قانون الرياضة وآخر مستجدات 
الرياضي  الرياضة ومحاضرات في الطب  قانون 

واإلعام الرياضي.
ويحاضر في هذه الدورة عدٌد من المحاضرين 
من الخيرات المحلية في مجاالت التحكيم والطب 
الحكام  من  وه��م  الرياضي،  واإلع��ام  الرياضي 
الدوليون السابقون “محمد الزالوى ومحمد عبد 
وإبرهيم  الفاخري  إبراهيم  السابق  والحكم  الله” 
ف��رك��اش وال��دك��ت��ور ع��ص��ام ال��دن��اع واإلع��ام��ي 
الرياضي زين العابدين بركان، ويتولى مهمة مدير 

الدورة الحكم السابق فوزي الدالي.

أمير يختار قائمة منتخب السلة

حضور كبير في دورة تأهيل الحكام الجدد

تقرير: سيف النصر أمبية
واص����ل ف��ري��ق األه��ل��ي ب��ن��غ��ازي ع���زف نغمة 
انتصارات المتتالية في الدوري الليبي، بتغلبه على 
جاره التحدي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن 
حساب الجولة السادسة من مرحلة الذهاب لفرق 
المجموعة األولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة 
القدم، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب 

شهداء بنينا الدولي.
رغبة واضحة

توسطها  الخميس  مساء  التي جرت   المقابلة 
الحكم الدولي ) عبد الواحد حريويدة (، لم يتمكن 
المبعثرة  أوراق��ة  لملمة  من  التحدي  فريق  فيها 
على صعيد نتائجه بالمجموعة، تارًكا األهلي منذ 
البداية يهاجم مرمى  حارسه ) حسن المجبري (، 
فيما كانت رغبة األهلي واضحة وذلك من خال 
تحركات مهاجمه النيجيري) أيفيونغ (، والعراقي 

) همام طارق (.
الشوط األول من المواجهة اكتمل  سلبًيا بين 
النتيجة واألداء،  لكن أبرز  الفريقين على صعيد 
أحداث الشوط األول هي ضياع ركلة جزاء لصالح 
تمكن  وفيها   ،)16( الدقيقة  في  األهلي  فريق 
تلك  إلى  التصدي  من  المجبري  حسن  الحارس 

الركلة التي أنبر لها النيجيري ) أيفيونغ (.
األهلي  حصل  اللقاء،  من  الثاني  النصف  في 
 ( الحارس  عرقلة  أن  بعد  ثانية،  ركلة جزاء  على 
 ،  ) ال��زوي  أك��رم    ( للمهاجم    ) المجبري  حسن 
تقدما لها التونسي ) هيثم الجويني (، واضعاً كرته 
الدقيقة )51(،  وذلك في  التحدي،  داخل شباك 
لكن التحدي سرعان من أدرك التعادل، بواسطة 
رأسية من المهاجم ) أحمد مكاري ( الذي بدوره 

وضع الكرة على يسار الحارس ) مراد الوحيشي 
(، وجاء ذلك في الدقيقة )57(.

رأسية الجويني
نحو  أكثر  تقدم  المجموعة،  متصدر  األهلي 
مرمى ) حسن المجبري ( باحثاً عن تأكيد صدارته 
 ( التونسي  ع��اد  كثيف  ضغط  وبعد  ث��ان،  بهدف 
هيثم الجويني ( ليؤكد علو كعبة في هذه المقابلة، 
مستفيداً  باللقاء،  الثاني  هدفه   برأسية  مسجًا 
منطقة  داخل  أرسلها  التي  المثالية  العرضية  من 

الجزاء زميلة ) عبد الله بلعم  (.
بهذا الفوز يواصل األهلي التغريد وحيًدا على 
الئحة سلم المجموعة األولى برصيد )18( نقطة، 
محققاً في ذلك فوزه السادس توالًيا، فيما تجمد 
فريق التحدي عند النقطة )4( محتا بها الترتيب 

الثامن بالمجموعة.
التحكيم

ه��ذه  تحكيم  ط��اق��م  أن  إل���ى  اإلش����ارة  ت��ج��در 
المقابلة تكون من الدولي ) عبد الواحد حريويدة 
(، وبمساعدة كل من مساعد أول الدولي ) صاح 
الحاسي (، ومساعد ثان ) رمزي القاضي (، و ) 
ومحمد نبوس ( حكماً رابعاً، ) عاشور سليمان ( 

مراقباً للقاء.
بطاقات

يذكر أن الحكم الدولي ) عبد  الواحد حريويدة 
( أشهر الكرت األصفر في خمسة منافسات، ثاثة 
منها لصالح العبي التحدي وهم  ) أيمن بن دردف 
( في الدقيقة )7(، والحارس ) حسن المجبري ( 
في الدقيقة )50(، وكذلك  الاعب ) أيهم الغويل 
( في الدقيقة )58(، بينما أشهر الحكم عدد )2( 
كروت صفراء لألهلي وكانت من نصيب  كل من 
) عبد الله بلعم  ( في الدقيقة )7(، و الحارس ) 

مراد الوحيشي ( في الدقيقة )90+1(. 

أصدر االتحاد الدولي لكرة القدم 
ال��م��اض��ي،  الخميس  ي���وم  “ف��ي��ف��ا”، 
عام  في  األخير  الشهري  التصنيف 

2021 للمنتخبات الدولية.
بعض  تحسين  التصنيف  وشهد 
التصنيف  في  ترتيبها  المنتخبات 
بعد  والجزائر  قطر  أمثال  الشهري 

المشاركة في بطولة كأس العرب.
المنتخب  واص���ل  ال��م��ق��اب��ل،  ف��ي 
الفيفا  التراجع في تصنيف  الوطني 
عن التصنيف الذي أصدره االتحاد 

الدولي في الشهر الماضي.
مركز  الفرسان  منتخب  وتراجع 
في  ليصبح  التصنيف  ف��ي  واح���د 
الذي  من 116  بداًل  المركز 117 
الشهر  ف��ي��ه خ���ال  ي��ت��واج��د  ك���ان 

الماضي.
لتراجع  األبرز  السبب  يكون  وقد 
التصنيف؛  ف��ي  ال��ف��رس��ان  منتخب 
كأس  بطولة  في  مشاركته  عدم  هو 

العرب التي أقيمت في قطر.
منتخب  ت��م��ك��ن  ال��م��ق��اب��ل،  ف���ي 

الجزائر من إزاحة تونس من الترتيب 
الثالث على مستوى القارة اإلفريقية 
وت��ق��دم 3 م��راك��ز دفعة واح���دة في 

التصنيف.
في  ال��س��ن��غ��ال  منتخب  واس��ت��م��ر 
صدارة ترتيب منتخبات القارة ويليه 

في  عربيا  األول  المغرب  منتخب 
وتونس  الجزائر  ذلك  بعد  ثم  القارة 

ونيجيريا ومصر على التوالي.
أما المنتخب الوطني؛ فقد احتل 
المركز رقم 29 على مستوى القارة 

السمراء.

العالمي؛  للتصنيف  وبالنسبة 
األوائ��ل  منتخبات  الخمس  استمر 
كما هما في الشهر الماضي، حيث 
حافظ منتخب بلجيكا على الصدارة 
وتليه البرازيل ثم فرنسا وإنجلترا ثم 

األرجنتين.


