
النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  استعرض 
فوزي النويري اإلطار القانوني الذي اعتمده مجلس 
انتخابات  إلجراء  تمهيدا  االنتخابية  للعملية  النواب 
في  المشاركة  األط���راف  ك��ل  بنتائجها  يقبل  نزيهة 

العملية السياسية.
جاء ذلك خالل لقائه يوم الخميس الماضي بمدينة 
طرابلس نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، 
بحضور رئيس المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 

عماد السائح.
ومن جانبه أوضح رئيس المفوضية الوطنية العليا 
لالنتخابات عماد السائح المشاكل والصعوبات التي 
لضمان  المتخذة  والخطوات  المفوضية  عمل  تعيق 
إجراء االنتخابات بكل انسيابية بتهيئة أفضل السبل 
الدولية  المعايير  وف��ق  إلنجاحها  واألمنية  الفنية 

المعمول بها في هذا اإلطار.
موسى  الرئاسي  بالمجلس  النائب  أش��اد  ب��دوره 
الكوني بالدور الهام للبرلمان والمفوضية فيما يخص 

االنتخابات. 

الرئاسي  المجلس  دع��م  استمرار  الكوني  وأك��د   
موعدها  في  االنتخابات  إلج��راء  تبذل  التي  للجهود 
تكون فيها الكلمة للشعب باختياره من يقود دفة البالد 
والوصول بها لمرحلة االستقرار والتنمية واالزدهار. 

ب���ح���ض���ور ورئ�����ي�����س ال���م���ف���وض���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة ال���ع���ل���ي���ا ل���ان���ت���خ���اب���ات..

الرئاسي المجلس  رئيس  ونائب  ال��ن��واب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  لقاء  محور  االنتخابات  ملف 
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رئيس المجلس الرئاسي ُيشارك 
في الجلسة الحوارية في المؤتمر 

الوطني للشباب
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رئيس لجنة التحقق من االرصدة الليبية 
المجمدة بمجلس النواب يرفض دعاوى 

اسرائيليين للحصول على تعويضات

اخبار

اقتصاد

ص4

ص5

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
يجتمع مع وزير التربية والتعليم 

ليبيا تشارك في االجتماع الوزاري 
لمنظمة “أوبك”

التقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد 
محمد المنفي، صباح يوم األحد الماضي، 
لألمم  ال��ع��ام  لألمين  ال��خ��اص  المبعوث 
المتحدة  األم��م  بعثة  ورئ��ي��س  المتحدة، 
كوبيش"،  "ي��ان  السيد  ليبيا،  في  للدعم 
في  السياسية  المستجدات  آخ��ر  لبحث 
لالستحقاقات  االستعداد  السيما  ليبيا، 

االنتخابية المقبلة.
رئيس  ب��دور  األممي،  المبعوث  وأش��اد 
المؤتمر  إن��ج��اح  ف��ي  الرئاسي  المجلس 
الوطني للشباب، وجهوده في دعم مشاركة 
السياسية، من خالل  الحياة  الشباب في 
تقّدم الكفاءات الشابة إلى أعلى المراتب 

في الدولة والمجتمع.
كما جدد "كوبيش" دعم األمم المتحدة 
إلجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
في موعدها المحدد، مؤكداً أن المجتمع 
المهم،  االستحقاق  لهذا  يتطلع  الدولي 
مرحلة  إل���ى  بالليبيين  س��ي��ع��ب��ر  ال����ذي 

االستقرار والسالم.
الرئاسي،  المجلس  رئيس  أكد  ب��دوره 
وأمل  الحاضر  ران  هم  الشباب  أن  على 
في  المساهمة  على  وق��ادرون  المستقبل، 
وديمقراطیة،  وع��ادل��ة،  قوية،  دول��ة  بناء 
عليهم  وأن  وح��م��اس��م،  ال��ش��ب��اب  ب���روح 
إرادات��ه��م  ع��ن  للتعبير  صفوفهم  تنظيم 
المصالحة  في  للمساهمة  وإمكانياتهم، 

الوطنية وصنع السالم.
السيد  أك��د  االن��ت��خ��اب��ات،  ملف  وف��ي 
المجلس  أن   ، الرئاسي  المجلس  رئيس 
يعمل جاهداً من أجل إنجاح االستحقاقات 
االنتخابية المقبلة، الرئاسية والتشريعية، 
بشكل متزامن، عبر تحقیق كل الضمانات 
ال���الزم���ة، ح��ت��ى ت��ك��ون ان��ت��خ��اب��ات ح��ّرة 
الشعب  إرادة  عن  نتائجها  تعّبر  ونزية، 
العملية  ش���روط  ك��ام��ل  وتحقق  الليبي، 

الديمقراطية.

اس��ت��ق��ب��ل رئ���ي���س ال��ج��م��ه��وري��ة 
ولد  "محمد  اإلسالمية  الموريتانية 
الخميس  ي���وم  ال��غ��زوان��ي"  ال��ش��ي��خ 
ال��م��اض��ي ف���ي ال��ق��ص��ر ال��رئ��اس��ي 
رئيس  نائب  نواكشوط  بالعاصمة 
المجلس الرئاسي "عبدالله الالفي" 
زيارة  بدأ  الذي  له  المرافق  والوفد 

رسمية لموريتانيا تستغرق يومين.
أك���د ال��رئ��ي��س ال��م��وري��ت��ان��ي في 
م��س��ت��ه��ل ال��م��ق��اب��ل��ة ع���ل���ى ع��م��ق 
الموريتانية   - الليبية  ال��ع��الق��ات 
مصلحة  يخدم  بما  تعزيزها  وسبل 

الشعبين الشقيقين. 
المجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  وب��ح��ث 
الموريتاني  الرئيس  مع  الرئاسي 
الملفات ذات االهتمام المشترك في 
اللجنة  خالل  من  المجاالت  عديد 
الموريتانية،  الليبية-  المشتركة 
ودعم االستثمار في القطاعين العام 

المغرب  اتحاد  وإح��ي��اء  وال��خ��اص، 
لمجموعة  ليبيا  وانضمام  العربي، 
دول الساحل الخمس G5( ( نظرا 

لدورها الفاعل في المنطقة . 
 ك���م���ا ت���ط���رق ال���ل���ق���اء ل��م��ل��ف 
طريق  الشاملة  الوطنية  المصالحة 

استقرار ليبيا. 

ن��اق��ش رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��م��ف��وض��ي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��الن��ت��خ��اب��ات "ع��م��اد 
ال��س��اي��ح" ي���وم االرب���ع���اء ال��م��اض��ي مع 
المبعوث االممي إلى ليبيا "يان كوبيتش" 
والتسارع  االنتخابية  العملية  مستجدات 
في وتيرة المراحل التنفيذية باقتراب يوم 
الدولي  المجتمع  واهتمام  24 ديسمبر، 

بالتقدم المنجز على هذا الصعيد
 - الذي  اللقاء  خالل  "كوبيتش"  وأكد 

عقد بمقر المفوضية بطرابلس بحضور 
الحكيم  "عبد  المفوضية  مجلس  عضو 
المجتمع  دع��م  تجديد  على  ال��ش��ع��اب" 
الدولي من خالل منظمة األمم المتحدة، 
للخطوات التي قطعتها المفوضية باتجاه 
المنظمة  التزام  وعلى  االقتراع،  مرحلة 
لتحقيق  الليبيين  جانب  إل��ى  بالوقوف 
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة  دول����ة  ن��ح��و  تطلعاتهم 

المنشودة. 

عقد وفد مجلس النواب الذي يترأسه 
النواب  بمجلس  الخارجية  لجنة  رئيس 
اجتماعا مع عدد  العقوري  يوسف  السيد 
الفرنسي  ال���ن���واب  مجلس  أع��ض��اء  م��ن 
لجنة  رئيس  بحضور  الوطنية(  )الجمعية 
السيد  الوطنية  الجمعية  في  الخارجية 
جان لوي بورالنج حيث بحث االجتماع اخر 
الجانبان على  ، واكد  ليبيا  التطورات في 
عمق العالقات بين البلدين والحرص على 
اهمية انجاح العملية السياسية في ليبيا .
كما اجتمع وفد مجلس النواب مع رئيس 
الشيوخ  بمجلس  والدفاع  الخارجية  لجنة 
الفرنسي السيد كريستين كومب في مقر 
المجلس بالعاصمة الفرنسية باريس حيث 
اخر  حول  النظر  وجهات  الجانبان  تبادل 
المستجدات السياسية في ليبيا والمنطقة 

باالضافة الى الموضوعات المشتركة .
االجتماع  خ��الل  الليبي  الجانب  واك��د 

على اهمية دعم فرنسا والمجتمع الدولي 
لنجاح االنتخابات القادمة وخروج القوات 
االجنبية والمرتزقة وعلى ضرورة استمرار 
دعم فرنسا للسلطات الليبية القادمة في 
االنسان  حقوق  وتعزيز  االقتصاد  ملف 

والمصالحة .
بدوره اكد السيد كومب حرص فرنسا 
والتنسيق  ليبيا  في  االستقرار  دعم  على 

مع الشركاء الدوليين من اجل ذلك وعلى 
ليبيا وخروج  االنتخابات في  اهمية نجاح 

القوات االجنبية والمرتزقة .
التذكارية  ال��ه��داي��ا  الجانبان  وت��ب��ادل 
الخارجية  لجنة  رئيس  السيد  اشاد  حيث 
بالدبلوماسية  الفرنسي  الشيوخ  بمجلس 
المتميزة والفاعلة لرئيس لجنة الخارجية 
العقوري  يوسف  السيد  النواب  بمجلس 

الدبلوماسية  تعزيز  فى  ساهمت  والتي 
البرلمانية لمجلس النواب الليبي.

مجلس  ال��ن��واب  مجلس  وف��د  زار  كما 
االدارة  للقضاء ومدرسة  الفرنسي  الدولة 
سلسلة  ضمن  ذل��ك  يأتي  حيث  الوطنية 
اجتماعات و زيارات الوفد تعزيزاً للشراكة 
و التعاون بين مجلس النواب و المؤسسات 

الفرنسية المختلفة .
واكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس 
ال����ن����واب ال��س��ي��د ي���وس���ف ال��ع��ق��وري 
الخبرات  م��ن  االس��ت��ف��ادة  اهمية  على 
الفرنسية لدعم المؤسسات االقتصادية 
 ، ليبيا  ف��ي  واالجتماعية  والسياسية 
مجدداً شكره العميق للجانب الفرنسي 
الحريص على مشاركة خبراته وتجاربه 
مع الجميع و معرباً عن امتنانه للسفارة 
على  تعمل  ال��ت��ي  ليبيا  ف��ي  الفرنسية 

تسهيل ذلك التعاون .

نائب رئيس المجلس الرئاسي "عبدالله الالفي" يلتقي الرئيس الموريتاني في نواكشوط

مفوضية االنتخابات والبعثة األممية يناقشان مستجدات العملية االنتخابية

وفد مجلس النواب يجتمع مع عدد من أعضاء مجلس النواب الفرنسي )الجمعية الوطنية( ومجلس الشيوخ الفرنسي

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس 
بعثة األمم المتحدة للدعم 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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التحقق  لجنة  رئ��ي��س  اع���رب 
المجمدة  الليبية  االرص���دة  م��ن 
السيد  النواب  بمجلس  بالخارج 
يوسف العقوري عن رفض اللجنة 
الدولة  على  اسرائيليين  لدعاوى 
االم��وال  م��ن  لتعويضهم  الليبية 
عن  ب��ال��خ��ارج  المجمدة  الليبية 
رياضيين  على  ال��ه��ج��وم  ح���ادث 
في   1972 ع���ام  اس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن 
أل��م��ان��ي��ا ح��ي��ث ت��دع��ي ت��ق��اري��ر 
دعم  ف��ي  ليبيا  ت���ورط  إع��الم��ي��ة 

المهاجمين .
وأوضح العقوري بإنها محاولة 
واستغالل  الليبية  الدولة  البتزاز 

للحصول  بها  تمر  التي  الظروف 
مضيفاً   ، مادية  تعويضات  على 
بأن اللجنة حريصة على األموال 

تسمح  ول��ن  ب��ال��خ��ارج  المجمدة 
الشعب  م��ق��درات  على  بالتعدي 

الليبي او المساس بها .

ال��ى حادثة  ال��ع��ق��وري  وأش���ار 
اس��ق��اط ال���ق���وات االس��رائ��ي��ل��ي��ة 
رقم  الرحلة  في  الليبية  للطائرة 
سيناء  ف��ي   1973 ع��ام   114
والتي راح ضحيتها 108 مواطن 
اكثر جرائم  من  واحدة  في  ليبي 
على  م��ؤك��دا   ، ترويعا  ال��ط��ي��ران 
ضرورة فتح األمم المتحدة لهذا 
الملف ورفع دعوى قضائية ضد 
لمحاسبة  االسرائيلية  الحكومة 
الجريمة  ه��ذه  ع��ن  المسؤولين 
في خسائر  تسببت  التي  البشعة 
للجانب  ف��ادح��ة  وم��ادي��ة  بشرية 

الليبي.

المرأة  اجتمعت رئيس لجنة 
وال���ط���ف���ل ب��م��ج��ل��س ال���ن���واب، 
ال��س��ي��دة إن��ت��ص��ار ش��ن��ي��ب، مع 
الرئاسي  المجلس  مستشارة 
لشؤون المرأة والطفل، السيدة 
نسرين عامر، بحضور مديرات 
ال��م��رأة  وتمكين  دع��م  مكاتب 

بالوزارات.
المشاكل  االج��ت��م��اع  ت��ن��اول 
تعترض سير  التي  والصعوبات 

ع��م��ل م���دي���رات م��ك��ات��ب دع��م 
ال���وزارات  ف��ي  ال��م��رأة  وتمكين 

التابعة لهن.
التأكيد  االجتماع  وتم خالل 
من  يتمكن  حتى  دعمهن،  على 
في  لهن  الموكلة  المهام  أداء 
الوزارات، ليكون لهن دور فاعل 
والبرامج  الخطط  خ��الل  م��ن 
ال���ت���ي ي��ض��ع��وه��ن ف����ي إط����ار 

تخصصهن.

اع�����رب رئ���ي���س ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون 
السيد  ال��ن��واب  بمجلس  ال��داخ��ل��ي��ة 
سليمان الحراري عن ادانته الشديدة 
سبها  محكمة  على  االعتداء  لحادث 
اليعد  ذل��ك  ب��أن  مضيفا  واغالقها، 
الدولة  مؤسسات  على  اعتداء  فقط 
وانتهاك لألمن العام بل تهديد لحق 
السياسية  المشاركة  ف��ي  الليبيين 
بأكملها  االنتخابية  العملية  ويعرض 

للخطر .
ب��أن تلك األفعال  ال��ح��راري  وأك��د 
ي��ع��اق��ب ع��ل��ي��ه��ا ال��ق��ان��ون وض����رورة 

على  م��ش��دداً  الفاعلين،  محاسبة 
ال��دول��ة  مؤسسات  اح��ت��رام  ض���رورة 
وعدم  القضائية  المؤسسة  وابرزها 

عرقلة عملها بأي طريقة كانت .
ودعا الحراري وزارة الداخلية الى 
القيام بمهامها في تأمين المؤسسات 
التي تتولى حمايتها وبذل كل الجهود 
الى  للجميع  دعوته  م��ج��دداً  لذلك، 
الداخلية  وزارة  ع��ن��اص��ر  م��س��ان��دة 
وتأمين  العام  األمن  على  للمحافظة 
تسير  حتى  االنتخابية  العملية  سير 

بكل شفافية ونزاهة .

رئيس لجنة التحقق من االرصدة الليبية المجمدة بمجلس 
النواب يرفض دعاوى اسرائيليين للحصول على تعويضات

رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب تبحث سير عمل مديرات مكاتب دعم وتمكين المرأة بالوزارات

رئيس لجنة الشؤون الداخلية يدين االعتداء على المؤسسات القضائية

سفيرا ليبيا لدى روسيا واالردن يؤديان اليمين 
القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي

االتحادية  روسيا  جمهورية  لدى  ليبيا  سفير  أدى 
المملكة  لدى  ليبيا  وسفير  المغراوي،  أمحمد  السيد 
األردنية الهاشمية السيد عبدالباسط البدري، اليمين 
القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد 

المنفي، صباح يوم األحد الماضي.
للسفيرين،  الرئاسي  المجلس  رئيس  السيد  وأك��د 
خالل مراسم أدائهم اليمين، بأن مهمة تمثيلهما لليبيا 
في الخارج، ينبغي أن تساهم في تعزيز عالقاتها مع 
في  التوفيق  لهما  متمنياً  لهما،  الموفدين  الدولتين 

المهمة المكلفين بها.
السيد  أم��ام  السفيرين،  السيدين  تعهد  بدورهما، 
رئيس المجلس الرئاسي ، بالعمل على تمثيل ليبيا في 
الدولتين  مع  وتطوير عالقاتها  تمثيل،  أفضل  الخارج 

الموفدين إليها.

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

المدني / درنة.

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

بسجالت السجل المدني / إجدابيا المركز.

تعديل عمر

تعديل أسم

تتقدم مؤسسة الخدمات اإلعالمية بمجلس النواب 
بأحر التعازي وأصدق المواساة القلبية الحارة للزميل

عصام علي التاورغي
في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته

برحمته  الفقيدة  يتغمد  أن  الله عز وجل  داعين 
وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان إنا 

لله وإنا إليه راجعون

تعزية
بسم الله الرحمن الرحيم

ِك  َربِّ ِإَلى  اْرِجِعي  ُة  اْلُمْطَمِئنَّ ْفُس  النَّ ُتَها  َأيَّ َيا   ﴿
ِتي ﴾ ًة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ َراِضَيًة َمْرِضيَّ
صدق الله العظيم

تتقدم مؤسسة الخدمات اإلعالمية بمجلس النواب 
بأحر التعازي وأصدق المواساة القلبية الحارة للزميل

ايمن علي كريمش
في وفاة المغفور لها بإذن الله
جدته زينب موسى ادم

برحمته  الفقيدة  يتغمد  أن  الله عز وجل  داعين 
وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان إنا 

لله وإنا إليه راجعون

تعزية
بسم الله الرحمن الرحيم

ِك  َربِّ ِإَلى  اْرِجِعي  ُة  اْلُمْطَمِئنَّ ْفُس  النَّ ُتَها  َأيَّ َيا   ﴿
ِتي ﴾ ًة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ َراِضَيًة َمْرِضيَّ
صدق الله العظيم



أخبار3
األحد 1 جمادى األولى  1443هـ الموافق 5 ديسمبر 2021م العدد )156(   

انطالق ملتقى الشباب الليبي العربي بطرابلس تحت شعار
)تعزيز دور الشباب في التنمية واالستثمار(

مجلس  ل��رئ��ي��س  األول  ال��ن��ائ��ب  ع��ق��د 
القطراني  اعطيه  حسين  السيد  ال��وزراء 
يوم الخميس الماضي بمقر ديوان رئاسة 
اجتماعاً  بنغازي  بمدينة  ال��وزراء  مجلس 
فاخر  الدكتور  التخطيط  وزير  معالي  مع 
والتنمية  الثقافة  دي��وان  رئيس  و  بوفرنه 
المعرفية بالمنطقة الشرقية السيد رافع 
الفاخري و بحضور نقيب الفنانين السيد 

سالم عيسى .
حيث أكد سيادة النائب األول خالل هذا 
االجتماع على أهمية الفنون والثقافة التي 
تعتبر من معاول نشر اإليجابية بين أبناء 
باإلضافة  للتوعية  المجتمع ومصدر مهم 
ف��ي محاربة خطاب  ال��ب��ارز  دوره���ا  ال��ى 

الكراهية والعنصرية .
وأك���د س��ي��ادت��ه أي��ض��اً على وق��وف��ه مع 
جهات  لمخاطبة  وسعيه  الثقافة  دي��وان 
اإلختصاص لتوفير الدعم الكامل إلقامة 
ببلديات  الثقافية  المناشط  من  العديد 

المنطقة الشرقية وتسديد التزاماته.
على  اإلط��الع  اإلجتماع  خ��الل  تم  كما 
والتنمية  الثقافة  وزارة  ديوان  إحتياجات 
ومناقشة   ، الشرقية  بالمنطقة  المعرفية 
رق��م 312  ال���وزراء  مجلس  ق��رار  تنفيذ 
للخيالة  العامة  الهيئة  تبعية  نقل  بشان 
الثقافة  وزارة  إل��ى  وال��ف��ن��ون  وال��م��س��رح 
والتنمية المعرفية ويكون مقرها الرئيسي 

في مدينة بنغازي .

مجلس  لرئيس  األول  النائب  إستقبل 
القطراني  اعطيه  حسين  السيد  ال���وزراء 
رئاسة  ديوان  بمقر  الماضي  الخميس  يوم 
القنصل  بنغازي  بمدينة  ال���وزراء  مجلس 
السوداني عبدالله أبوبكر صالح والمستشار 

األول للقنصل السيد اسماعيل ساتي 
وخالل اللقاء رحب سيادة النائب بالقنصل 
بالعالقات  اع��ت��زازه  عن  معرباً  السوداني 
البلدين  بين  الوثيقة  التاريخية  األخ��وي��ة 
لجمهورية  متمنياً  الشقيقين،  والشعبين 
السودان الشقيقة األمن واالستقرار والتقدم 

واالزدهار.
وأكد سيادة النائب وقوف الدولة الليبية 
يضمن  بما  السوداني  الشعب  جانب  ال��ى 

استقرار البالد .
ال��س��ودان��ي  القنصل  أش���اد  جهته  وم���ن 
طرف  م��ن  والضيافة  االستقبال  بحسن 
بالوضع  ايضاً  أش��اد  كما   ، النائب  سيادة 
الذي  وال���دور  الشرقية  بالمنطقة  األمني 
األمن  على  للحفاظ  األمنية  األجهزة  تلعبه 
، وأكد بأن دولة السودان تقف مع الشعب 
يبعث  أن  شأنه  من  ما  كل  وتدعم  الليبي 

باالستقرار للدولة الليبية.

النائب األول لرئيس الحكومة يؤكد على 
ضرورة دعم مجال الثقافة والفنون

النائب األول لرئيس الحكومة يستقبل 
القنصل السوداني بمدينة بنغازي 

شارك رئيس المجلس الرئاسي، 
السيد محمد المنفي، في الجلسة 
الحوارية التي أقيمت على هامش 
ال��ذي  للشباب،  الوطني  المؤتمر 
ع��ق��د ف���ي ط��راب��ل��س ص��ب��اح ي��وم 
عدد  بمشاركة  الماضي،  السبت 
مناطق  مختلف  من  شاب   1200

ليبيا.
المجلس  رئيس  السيد  وأش���اد 
ال��رئ��اس��ي ف���ي م��داخ��ل��ت��ه، ب���روح 
ال��ش��ب��اب ال��ت��ي ت��دي��ر ال��م��ل��ت��ق��ى، 
ورغبتهم الصادقة في بناء الوطن، 
وأن يكون لهم دور فاعل في نجاح 

مشروع المصالحة. 
المجلس  رئيس  السيد  وأش���ار 
ال���رئ���اس���ي ل��م��خ��رج��ات ال���ح���وار 
توحيد  ف��ي  المتمثلة  ال��س��ي��اس��ي، 
وتأسيس  العسكرية،  المؤسسة 
م��ف��وض��ي��ة ال��م��ص��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة، 
على  وأك���د  المجتمعي،  وال��ح��وار 
ض����رورة وج���ود ال��م��رأة وال��ش��ب��اب 
لضمان  المصالحة  م��ش��روع  ف��ي 

نجاحها.
بأن مشروع المصالحة  موضحاً 
الحركة  لنا  سهل  الشاملة  الوطنية 
القيمة  لتحقيق  المناطق،  كل  في 
على  مؤكداً  للمصالحة،  الحقيقية 
اهتمام المجلس الرئاسي بمشروع 
من  ن��ج��اح��ه،  لضمان  المصالحة 
أجل المحافظة على وحدة الوطن.

أسئلة  ع��ل��ى  رده  م��ع��رض  وف���ي 
في  ال��م��ش��ارك��ة  الشبابية  النخب 

السيد  أك���د  ال��ح��واري��ة،  الجلسة 
رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي ب��أن 
المجلس الرئاسي عاقد العزم على 
المصالحة  أهداف مشروع  تحقيق 
الوطنية، وسيكون للشباب دور هام 
فيه، لضمان نجاحه لقدرتهم على 
واحدة  وحدة  ليبيا  لتعود  التغيير، 

اجتماعياً كما عهدناها.
وأكدت الجلسة التي إدارتها نخب 
شبابية، أن طريق المصالحة طويل 
جداً، وال يكتمل إال بالحل السياسي 
والعمل  واالجتماعي،  واالقتصادي 
الخصوم،  بين  ع��الق��ة  خلق  على 
وخلق عالقة بين الدولة ومواطنيها، 
وحقوق  القانون  احترام  على  تكون 

اإلنسان.
وأك�������دت ال���ن���خ���ب ال��ش��ب��اب��ي��ة 
الدولة  بأن  الجلسة،  المشاركة في 
لها دور فاعل في عملية المصالحة 
البيئة  لتهيئتها  للسالم،  تقود  التي 
القانونية والسياسية واالجتماعية، 
وأش���������اروا أله���م���ي���ة ال��م��ج��ال��س 
صناعة  على  لقدرتها  االجتماعية 

سالم محلي.
الجلسة  في  المشاركين  وأعتبر 
جزء  ه��ي  االنتقالية  ال��ع��دال��ة  أن 
الشاملة،  الوطنية  المصالحة  من 
وإعادة السلم االجتماعي للمجتمع 
الليبي، ومنها جبر الضرر المعنوي 
النفسي  الدعم  وتوفير  وال��م��ادي، 
وأعلنوا  الوطن،  داخ��ل  للمهجرين 
طريقة  خ���ارط���ة  ت��ق��دي��م��ه��م  ع��ل��ى 
تحقيق  في  مباشر  بشكل  تساهم 
التي  الشاملة  الوطنية  المصالحة 

يطمح لها كل الليبيين.
المرأة  وج��ود  بضرورة  وطالبوا 
الوطنية،  المصالحة  مشروع  في 
االستقرار  تحقيق  على  لقدرتها 
بالتعاون مع أخيها الرجل،  الدائم، 
المصالحة  لجان  ف��ي  وإش��راك��ه��ن 
لتحقيق السلم االجتماعي، في إشارة 
والمهجرين  الخارج  في  للنازحين 
عودتهم  على  والعمل  الداخل،  في 
الوطنية  المصالحة  مشروع  ضمن 
الشاملة، تحقيقاً للسلم االجتماعي 
ليبيا،  والوئام في  لعودة االستقرار 

بمشاركة القوة الشبابية الفاعلة.
م���ش���روع  أن  ع���ل���ى  وش��������ددوا 
يستطيع  ل��ن  الوطنية  المصالحة 
تحقيق أهدافه إال بتكاثف الجهود، 
واعتماد دستور للبالد يقتدي به كل 
المواطنين، لبناء مصالحة حقيقية 
بالتعاون  صحيحة،  أس���س  ع��ل��ى 
تضم  التي  ال��دول��ة  مؤسسات  بين 
التأكيد  والعسكريين، مع  المدنيين 
على دور اإلعالم الفاعل للمساهمة 
ف���ي ن��ج��اح م���ش���روع ال��م��ص��ال��ح��ة 
الوطنية الشاملة لتحقيق االستقرار 

المجتمعي والسياسي.
المؤتمر  في  المشاركون  وأعلن 
الوطني للشباب، في ختام أعماله، 
أي  تمنع  وطنية،  رؤية  عن صياغة 
يهدد  مستقباًل  سياسي  انقسام 
ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة، وال��ع��م��ل على 
ت��أس��ي��س ح��رك��ة س��ي��اس��ي��ة ب���روح 
شبابية، تلبي تطلعات األمة الليبية.
كما أكد المشاركون على ضرورة 
إش������راك ال��ش��ب��اب ف���ي ال��ع��م��ل��ي��ة 
في  بهم  ال���زج  وع���دم  السياسية، 
والمحافظة  والصراعات،  الحروب 
يكون  وأن  المجتمعي،  السلم  على 
المصالحة  م��ش��روع  ف��ي  دور  لهم 

الوطنية الشاملة.
المؤتمر  في  المشاركون  ومنح 
المجلس  ل��رئ��ي��س  ال��س��الم"  "درع 
المنفي،  محمد  السيد  الرئاسي، 
إنجاح  ف��ي  ومساهمته  لمشاركته 

فعالياته.

الجمعة  ا|ألول  أم���س  ي���وم  ص��ب��اح  ب���دأت 
الليبي  ال��ش��ب��اب  ملتقى  فعاليات  بطرابلس، 
الشباب  دور  تعزيز  نحو   " شعار  تحت  العربي 
مجلس  رئيس  برعاية  واالستثمار"  التنمية  في 

الوزراء المكلف "رمضان ابوجناح" 
على  يستمر  ال��ذي  الملتقى  افتتاح  وحضر 
مدى ثالثة أيام ، رئيس وأعضاء لجنة الشباب 
النواب  مجلس  من  وأعضاء  التطوعي  والعمل 
وعدد  الوطنية  الوحدة  بحكومة  الشباب  ووزير 
من المختصين بهذا المجال بمشاركة وفود من 
مختلف  في  الشبابية  والمؤسسات  المنظمات 

البلدان العربية. 
الكلمات  من  العديد  الملتقى  خالل  وألقيت 
التي أكدت على أهمية هذا الملتقى في ابراز 
دور الشباب العربي في تعميق التواصل وتبادل 
عالم  لخلق  بينهم  فيما  والثقافات  المفاهيم 

يسوده المحبة والسالم . 
الحكومية  المؤسسات   ، الكلمات  دعت  كما 
ف��ي ال��ب��ل��دن ال��ع��رب��ي��ة ال���ى ض����رورة االه��ت��م��ام 

بالشباب وتطوير مهارتهم وابداعاتهم وتوظيف 
قدراتهم ليكونوا هدفا في التنمية والبناء وبما 
واجتماعيا  سياسيا  بلدانهم  توجهات  يخدم 

واقتصاديا. 
وفي سياق متصل رحب السيد وزير الشباب 
بحكومة الوحدة الوطنية خالل كلمته بالقيادات 
ليبيا في  التي شاركت شباب  العربية  الشبابية 

هذا الحدث المهم والذي يعتبر دالة رامزة على 
عودة الحياة للدبلوماسية الشبابية الليبية على 
الوزير  السيد  وأكد  والدولي،  العربي  المستوى 
بأن وزارة الشباب تدعم وتثمن الجهود المبذولة 
االستفادة  على  وستعمل  الملتقى  هذا  إلقامة 
من مخرجاته في دعم وتمكين الشباب وتعزيز 

أدوارهم. 
كبير من  الملتقى بمشاركة عدد  ويأتي هذا 
الشبان  من  والعربية  الليبية  الشابة  القيادات 
االستقبال  ح��ف��اوة  ثمنوا  وال��ذي��ن  وال��ش��اب��ات، 
هذا  على  والقائمين  الليبية  للدولة  والضيافة 
الحدث المهم الذي ينقل صورة إيجابية مغايرة 

لما يرونه في اإلعالم عن الشباب الليبي.
ويهدف الملتقى الى ابراز دور الشباب الليبي 
في  ال��ش��ب��اب  وتنمية  ال��م��ج��االت  مختلف  ف��ي 
وتمكين  والحكومية، ودعم  الخاصة  القطاعات 
الشباب الليبي والعربي في ريادة االعمال ونمو 
من  واالستفادة  واالبتكار  والصناعة  االقتصاد 

التجارب الدولية المختلفة. 

رئيس المجلس الرئاسي ُيشارك في الجلسة الحوارية في المؤتمر الوطني للشباب



4 اخبار
األحد 1 جمادى األولى  1443هـ الموافق 5 ديسمبر 2021م العدد )156(  

الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  أج���رى 
الماضي،  االثنين  يوم  أبوجناح  رمضان  المهندس 
وعقد  الحيوانية،  والثروة  الزراعة  وزارة  إلى  زيارة 
خاللها اجتماعا موسعا لمتابعة سير العمل بالوزارة. 
الزراعة لشؤون  وحضر االجتماع وكيل وزارة 
محمد  السيد  ال��زراع��ي  واالستصالح  ال��دي��وان 
الحيوانية  الثروة  لشؤون  الوزارة  ووكيل  التركي، 
الفالحين  ال��دي��ن ه��م��ه، ورئ��ي��س  ت���اج  ال��س��ي��د 
الحيوانية،  الصحة  مكتب  ومدير  والمربيين، 
ال���زراع���ي وع���دد من  ال��ط��ي��ران  وم��دي��ر مكتب 

المديرين والمستشارين بالوزارة. 
التي  والمالية  اإلداري��ة  المشاكل  االجتماع  وناقش 
تواجه عمل الوزارة والتي تعيق أداء المهام، واستعراض 

خطط وبرامج الوزارة خالل الموسم الزراعي. 
واإلداري��ة  المالية  المختنقات  اللقاء  وبحث 
ال��وزارة من أجل وضع الحلول العاجله لها،  في 
الزراعة  وزارة  مناشط  كافة  إلى عرض  إضافة 
الغدائي  األم��ن  جوانب  في  الحيوانية  وال��ث��روة 

وحماية البيئة الزراعية.

التقى وزير الصحة علي الزناتي، يوم الثالثاء 
الماضي، مع رئيس النقابة العامة للمهن الطبية 
الطبية  المهن  ن��ق��اب��ات  ورؤس����اء  ال��م��س��اع��دة، 
التأمين  تفعيل  ح��ول  بالمناطق،  ال��م��س��اع��دة 

الصحي للعناصر الوطنية، وتحسين المرتبات.
ونوقش في اللقاء عددا من القرارات المتعلقة 
النقابة  النقابة، فيما استعرض رئيس  بمنتسبي 
المشاكل والمعوقات التي تواجه العناصر الطبية 
الزتاني،  تعهد  متصل،  سياق  وفي  المساعدة. 
كما  ومنتسيبيها،  النقابة  لعمل  الكامل  بدعمه 
أعرب رئيس النقابة عن شكره وامتنانه للجهود 

التي يبذلها الوزير لدعم القطاع الصحي.

المقريف،  التربية والتعليم موسى  تعهد وزير 
التعليم  م��دارس  بإغالق  الماضي،  الثالثاء  يوم 
وضعتها  التي  ال��ش��روط  التلبي  التي  ال��خ��اص 

الوزارة.
وجاء ذلك، خالل لقاء مع مدير إدارة التعليم 
الخاص  التعليم  مكتب  ومدير  بالوزارة،  الخاص 
الخاص  التعليم  م���دارس  وم��دي��ري  ب��ب��ن��غ��ازي، 
بالمنطقة الشرقية، بحضور وكيل الوزارة للديوان 

وشؤون المؤسسات علي التبروري.
مديري  إدراك  ض��رورة  على  المقريف  وأك��د 
هذه المدارس لمسؤولياتهم، كما أكد بأنه متابع 
مشيرا  الخاص،  التعليم  مدارس  وضع  بإهتمام 
التعليم  مدارس  لتقييم  لجنة  تشكيل  عزمه  الى 
الخاص، وأن المدارس التي سيتم إغالقها، لن 

يتم فتحها مهما كانت االسباب.

أبوجناح يتابع عمل وزارة 
الزراعة والثروة الحيوانية

وزير الصحة يبحث مع رئيس نقابة 
المهن الطبية تفعيل التأمين الصحي

المقريف يتعهد بإغالق المدارس الخاصة 
التي ال تلبي شروط وزارة التعليم 

وزيرة الخارجّية تستقبل سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا

وزارة التعليم ومكافحة األمراض يدرسان استعدادات بداية العام الدراسي الجديد

وزير المواصالت يبحث مع مسؤولي الوزارة المشاكل التي تواجه شركة الخطوط االفريقية 

رئ��ي��س حكومة  ن��ائ��ب  اج��ت��م��ع 
ال����وح����دة ال��وط��ن��ي��ة ال��م��ه��ن��دس 
رم��ض��ان أب��وج��ن��اح ي���وم االث��ن��ي��ن 
الماضي مع وزير التربية والتعليم 
ووك��الء  المقريف  موسي  السيد 
اإلدارات  الوزارة وعدد من مدراء 
أوضاع  على  لالطالع  والمكاتب، 
الخاصة  الملفات  ومتابعة  الوزارة 

بالتعليم.
رح��ب  االج��ت��م��اع  مستهل  ف��ي 
ن��ائ��ب رئيس  ب��ال��س��ي��د  ال��ح��ض��ور 
امتنانهم  عن  معبرين  الحكومة، 
للقطاع  أجرها  التي  الزيارة  على 
،ل���ل���وق���وف ع��ل��ى االح��ت��ي��اج��ات 

الضرورية.
المشاكل  االجتماع  ناقش  كما 
ال���ت���ي ت��ع��ان��ي م��ن��ه��ا ال���م���دراس 
منها  ت��ع��ان��ي  ال���ت���ي  واالوض�������اع 
ع��دد  ف��ي  التعليمية  ال��م��رق��ب��ات 
االشكاليات  البلديات،وبعض  من 
وتخصيص  بتسييل  ال��م��ت��ع��ل��ق��ة 
وذل��ك  ل��ل��وزارة،  المالية  المبالغ 

ال��م��دراس  صيانة  ف��ي  للمباشرة 
ال���م���ت���ض���ررة ج������راء ال����ح����روب، 
واالس��ب��اب وال��ع��وام��ل ال��ت��ي أدت 

لتأخر العام الدراسي الحالي. 
م���ن ج��ان��ب��ه أك����د ال��م��ه��ن��دس 
رم��ض��ان أب��وج��ن��اح ع��ل��ى ض���رورة 
ت��وف��ي��ر ال��ك��ت��اب ال��م��درس��ي قبل 

انطالق العام الدراسي الحالي.
كما شدد نائب رئيس الحكومة 
على ضرورة استكمال المشروعات 
لخطة  تنفيذاً  لسنوات،  المتوقفة 
رئيس  أطلقها  التي  الحياة  ع��ودة 

حكومة الوحدة الوطنية.
السيد  اس��ت��ع��رض  م��ن ج��ان��ب��ه 
ال�����وزي�����ر ع�����دة خ���ط���ط ت��س��ع��ى 
توفير  لتنفيذها في حالة  ال��وزارة 
بينها  ،م��ن  ال��الزم��ة  االحتياجات 
االكتروني  التعليم  منصة  اط��الق 
ال��م��زم��ع االع����الن ع��ن��ه��ا ال��ف��ت��رة 
التربية  وزارة  ب��إش��راف  القادمة 
والتعليم وبرعاية الشركة القابضة 

لإلتصاالت.
اإلدارات  م��دراء  استعرض  كما 
االستعدادات  بالوزارة  والمكاتب 

ال����خ����اص����ة إلن�����ط�����الق ال����ع����ام 
الدراسي،وتوفير الكتب الدراسية، 
ونوه مسؤولي الوزارة للتأخر الذي 
حصل في مسار العملية التعليمية 
الناجم جائحة كورونا، ونقص في 
بعض  لتدريس  الوظيفي  ال��ك��ادر 

المقرارات الدراسية.
رئيس  نائب  اثنى  الختام  وف��ي 
ال��م��ج��ه��ود التي  ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى 
دوؤب  عمل  من  ال���وزارة  به  تقوم 
سليم  بشكل  ال��دراس��ة  الستمرار 
وال����ح����رص ع��ل��ى ع����دم ت���أخ���را، 
مركز  به  يقوم  ال��ذي  العمل  وثمن 
االمتحانات  لتأمين  االمتحانات 
،م����وك����داً ب����أن ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
لتوفير  جهداً  تتدخر  لن  الوطنية 
واالحتياجات  المدرسي،  الكتاب 
االولى  بالدرجة  للمعلم  االساسية 
تمر  التي  الصعاب  كافة  ،وتذليل 
خاص  بشكل  التعليمي  بالقطاع 
يمر  الذي  الصعبة  الظروف  رغم 

به وقلة اإلمكانيات.

والتعاون  الخارجية  وزيرة  التقت 
الدولي نجالء المنقوش يوم األربعاء 
ال��م��اض��ي ب��ال��ع��اص��م��ة ط��راب��ل��س؛ 
ليبيا  المتحدة لدى  المملكة  سفيرة 

كاروالين هرندل.
المتحدة  المملكة  وأكدت سفيرة 
ب��الده��ا  دع���م  ال��ل��ق��اء  مستهل  ف��ي 
ربوع  في  االستقرار  تعزيز  لجهود 

ب��ال��ت��زام��ات  واإلي���ف���اء  ك��اف��ة،  ليبيا 
خارطة الطريق، كما بحث الجانبان 
م��س��ي��رة ال��ع��الق��ات ال��ق��ائ��م��ة بين 

البلدين والعمل على تطويرها.
وتطرق اللقاء إلى التحديات التي 
تواجه االستحقاق االنتخابي القادم 
والسبل الكفيلة إلنجاحه وصوال إلى 

انتخابات حرة ونزيهة وآمنة.

والتعليم  التربية  وزير  اجتمع 
ال��س��ي��د م��ح��م��د ال��م��ق��ري��ف مع 
لمكافحة  الوطني  المركز  مدير 
وذلك  السايح؛  حيدر  األم��راض 
مجلس  رئ��ي��س  ق���رار  لمناقشة 
ل��س��ن��ة   466 رق�����م  ال���������وزراء 
 21 ف��ي  وال���ص���ادر  2021م، 
تقرير  بشأن  2021م،  نوفمبر 
بعض التدابير الوقائية لُمجابهة 

فيروس كورونا.
ح���ي���ث ن����اق����ش االج���ت���م���اع 
استعدادات بداية العام الدراسي 
أثنى  إذ  الُمقبل،  األحد  الجديد 
االجتماع  ُمستهل  ف��ي  ال��وزي��ر 
ُمجابهة  ف��ي  ال��م��رك��ز  ب��ج��ه��ود 
الدعم  وتقديمه  كورونا  جائحة 
ل��ه��ا، م��وض��ح��اً صعوبة  ال����الزم 
في  التطعيم  إج��ب��اري��ة  تطبيق 

المؤسسات التعليمية.
االّتفاق  االجتماع  خالل  وت��مَّ 

االستجابة  نسبة  دراس���ة  على 
المدارس،  في  التطعيم  لحملة 
التعميم  على  االّت��ف��اق  ت��ّم  كما 
والتعليم  التربية  ُمراقبات  بكل 
بطاقة  على  الحصول  باشتراط 
وزارة  على  م��ت��ردد  ألي  تطعيم 
المؤسسات  من  أي  أو  التعليم 

التعليمية.
البيان  ف��ي  االت��ف��اق  ت��م  كما 
ال����ذي ص���در ع��ق��ب االج��ت��م��اع 
تطعيمات  حملة  إط���الق  ع��ل��ى 
م��ل��زم��ة ف���ي ج��م��ي��ع م��راق��ب��ات 
التعليم بالبالد، وأن يكون نظام 
أيام   3 بواقع  للدراسة  ال��ع��ودة 
أسبوعيا، باإلضافة إلى ضرورة 
والمعلمين  األم��ور  أولياء  وع��ي 
كافة  التعليم  بقطاع  والعاملين 
السبيل  كونه  التطعيم،  أهمية 
ف��ي��روس  م��ن  للحماية  األم��ث��ل 

كورونا.

المواصالت محمد سالم  وزير  التقى 
الشهوبي، يوم الثالثاء الماضي، مع وكيل 
وزارة المواصالت لشؤون النقل الجوي، 
مسؤولي  م��ن  وع���ددا  السويسي،  خالد 
المصالح  عمل  سير  لمتابعة  ال����وزارة، 
ل��ل��وزارة  التابعة  وال��ش��رك��ات  وال��م��راك��ز 
تواجهها،  التي  والمعوقات  والمشاكل 
وعلى رأسها شركة الخطوط االفريقية.

وب���ح���ث ال��م��ج��ت��م��ع��ون، ال��م��ش��اك��ل 
الخطوط  شركة  تواجه  التي  والمعوقات 
االف��ري��ق��ي��ة ف��ي اداء خ��دم��ات��ه��ا، واب��دى 
من  والرفع  بالتدريب  االهتمام  الشهوبي 
بالشركة،  الفنية واالدارية  الكوادر  كفاءة 

داخل  التدريب  برنامج  مناقشة  تم  كما 
االسطول  تهيئة  وإع��ادة  البالد،  وخ��ارج 
الخدمات  وتحسين  للشركة،  ال��ج��وي 

لتوفير الراحة للمسافر.
إمكانية  السويسي،  أوضح  جانبه  من 
الجوية  ال��خ��ط��وط  ت��ذاك��ر  م��ع  التعامل 
اج��راءات  مقابل  معا  واالفريقية  الليبية 
داخلية بينهما، والعمل على إعادة النظر 
في اسعارها، والخدمات المترتبة عليها.
وفي ختام اللقاء، شدد الشهوبي على 
واللوائح  القوانين  وف��ق  العمل  ض��رورة 
وفقا  الجودة  دوليا لضمان  بها  المعمول 

للمعايير الدولية.

لاطاع على أوضاع الوزارة ومتابعة الملفات الخاصة بالتعليم

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجتمع مع وزير التربية والتعليم 
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ناقش وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية 
ب��وف��رن��ه، م��ع وف��د م��ن الشركة  ال��دك��ت��ور فاخر 
اإلج���راءات  ال��م��ح��دودة،  ل��إلن��ش��اءات  الصينية 
 5000 مشروع  استكمال  في  بالبدء  المتعلقة 

وحدة سكنية ببلدية سلوق.
يأتي  الذي  االجتماع  الوزير خالل  بحث  كما 
النائب  قبل  من  المتخذة  لإلجراءات  استكماال 
األول لرئيس الحكومة رمضان أبو جناح، بشأن 
الدولة  على  المستحقة  الديون  أيًضا  مناقشة 
إلى  باإلضافة  الصينية،  الشركة  لصالح  الليبية 
اإلجراءات والدخول الفعلي للشركة طبًقا للوائح 

المنظمة لذلك .
من جهته، أكد وفد الشركة الصينية لإلنشاءات 
عن استعدادهم التام للتعاون مع الدولة  الليبية، 
لعقد اتفاقية تُكّفل حقوق الطرفين، وأن الشركة 
هذا  استكمال  ف��ي  للبدء  ت��ام  اس��ت��ع��داد  على 
المشروع؛ وجدولة أعماله مع الجهات المختصة 

وتسليمه للدولة الليبية بعد االنتهاء منه .

البشرية  للموارد  العامة  اإلدارة  عقدت 
والغاز  النفط  لتصنيع  الن��وف  راس  بشركة 
هام  تقابلي  إجتماع   ، الماضي  الثالثاء  يوم 
مع السادة في قسم جوازات النفط ) راس 
النوف ( من أجل االطالع على أبرز المعوقات 
والصعوبات التي تعيق نشاط القسم وماهي 
مستوى  تحسين  تضمن  التي  المتطلبات 
الخدمات إلى المستوى المطلوب خصوًصا 
بعد الوصول إلى مرحلة متقدمة من مشروع 
من جديد  الصناعي  المجمع  تشغيل  إعادة 
هذا  في  مهمة  خدمات  توفير  يتطلب  مما 

الجانب .
وأكد السادة في قسم الجوازات حرصهم 
أم��ام  التسهيالت  كافة  تقديم  على  ال��ت��ام 
مستوى  تحسين  و  ال��ش��رك��ة  مستخدمي 
الخدمات على جميع األصعدة بالشكل الذي 
يضمن سرعة تنفيذ االجراء دون تأخير وفق 

االشتراطات القانونية الالزمة .
كما ثمن السادة في اإلدارة العامة للموارد 
البشرية تعاون السادة في قسم الجوازات 
أجل  من  طرفهم  من  تبذل  التي  والجهود 
وترحيبهم  المطلوب  بالشكل  القسم  تفعيل 
بكل المالحظات التي عرضت في االجتماع 
على  لحلحلتها  إس��ت��ع��داده��م  وإع���الن  ب��ل 

الفور.

وزير التخطيط يبحث استكمال مشروع 
5000 وحدة سكنية ببلدية سلوق

اإلدارة العامة للموارد البشرية بشركة راس 
النوف تجتمع مع قسم جوازات النفط 

ليبيا تشارك في االجتماع الوزاري لمنظمة “أوبك” 

لجنة اإلدارة بشركة الخليج العربي للنفط تجري زيارة ميدانية لمواقع الشركة ببنغازي

المؤسسة الوطنية للنفط: اجمالي إيرادات شهر اكتوبر من مبيعات 
النفط الخام والغاز تقترب من 2 مليار دوالر امريكي

اختتام دورة تدريبية بعنوان النظام المالحي العالمي لالستغاثة واالمان 

توقيع عقد وكيل مالحي عام بين الشركة العالمية 
للمالحة والشركة الوطنية العامة للمطاحن واالعالف

ش���ارك وزي���ر ال��ن��ف��ط وال��غ��از 
 – الفيديو  عبر   – ع��ون  محمد 
ال�)182(  ال��وزاري  االجتماع  في 
للنفط  المصّدرة  الدول  لمنظمة 
األربعاء  يوم  ُعقد  ال��ذي  “أوب��ك” 

الماضي.
األعضاء  ال��دول  وزراء  واطلع 
االقتصادية،  اللجنة  تقرير  على 
واتفقوا  ال��ع��ام،  األم��ي��ن  وتقرير 
الهيدروكربون  وزير  تكليف  على 
ب��ج��م��ه��وري��ة ال��ك��ون��غ��و رئ��ي��ًس��ا 
العراق  دولة  ومحافظ  للمنظمة، 

رئيًسا لمجلس المحافظين للعام 
.2022

الوزاري،  المجلس  اعتمد  كما 
إلستراتيجية  ال��راب��ع��ة  النسخة 
المنظمة طويلة المدى، باإلضافة 
للعام  التقديرية  الميزانية  إل��ى 

المقبل.
االتفاق  إلى  االجتماع  وخلُص 
ع��ل��ى ع��ق��د االج��ت��م��اع ال����وزاري 
ال����دوري ال��ق��ادم ال�����)183( في 
 2022 ي���ول���ي���و  ش���ه���ر  ب����داي����ة 

بالعاصمة النمساوية فيينا

القطراني  السيد صالح  اجرى 
رئيس لجنة اإلدارة بشركة الخليج 
العربي للنفط صباح يوم الخميس 
السيد  ال��س��ي��د  ب��رف��ق��ة  ال��م��اض��ي 
عضو  آدم  ص��ال��ح  المطلب  عبد 
لجنة اإلدارة للهندسة واإلنشاءات 
 ، الفنية  وال���ش���ؤون  والتخطيط 
ابوبكر  والسيد   ، قنفودة  ومراقبة 
اإلدارة  ل��ج��ن��ة  ع��ض��و  ع��ام��ر  ب���ن 
والمعلومات  واإلنتاج  لالستكشاف 
والمنسقين  اإلدارات  وم���دراء   ،
نادي  إل��ى  بالشركة  والمختصين 
وموقع  ال��راح��ل��ة  وم��وق��ع  الشركة 

قنفودة
وبدأت بزيارة لنادي الشركةحيث 
رئيس  السيد  قبل  م��ن  استقبل 
بالشركة  العليا  الرياضية  اللجنة 
واعضاء  الفرجانى  جمعة  السيد 
وتم   ، العليا  ال��ري��اض��ي��ة  اللجنة 

االطالع على المرافق و المنشاءات 
واالستماع  والترفيهية  الرياضية 
الى اللجنة الرياضية واالحتياجات 
ال��ت��ى ت��ل��زم ال��ن��ادى خ��الل الفترة 
القادمة , وتم بعد ذلك زيارة موقع 
ميدانية  بجولة  والقيام  الراحلة 
التابعة  وال��م��خ��ازن  ال���ورش  على 

لشرح  واس��ت��م��ع��وا  ال��ن��ق��ل  الدارة 
من  النقل  ادارة  نشاط  عن  واف��ى 
مدير  البرعصي  فرج  السيد  قبل 
رئيس  السيد  وتوجه  النقل  إدارة 
لموقع  وم��راف��ق��ي��ه  االدارة  لجنة 
استقبالهم  فى  كان  حيث  قنفودة 
السيد ادريس الرفادي مدير موقع 

قنفودة والسيد عز الدين باالعمى 
رئيس الشئون االدارية ولفيف من 
المستخدمين بالموقع من مختلف 
واالط��الع  التجول  وت��م  االدارات 
المختلفة  الشركة  م��خ��ازن  على 
بالموقع والمختبر ومخزن العينات 
ومقار  التصنيع  وورش  الصخرية 
الى  واالستماع  بالموقع  اإلدارات 
شروح وافية وللمشاكل التى يعانى 
مدير  السيد  قدمه  الموقع  منها 
موقع قنفود والمسئولين القائمين 

على الموقع.
ح��ي��ث اش�����اد ال���س���ادة رئ��ي��س 
واعضاء لجنة اإلدارة بالمجهودات 
التي تبذل من قبل إدارات ومنسقي 
ومستخدمي الموقع قنفودة وموقع 
ال��راح��ل��ة وك��ذل��ك ع��ل��ى ال��ج��ه��ود 

المبذولة بنادى الشركة.

الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
للنف�ط أن صافي إيرادات شهر 
بلغت  2021م  للعام  أكتوبر 
 )1,907,660,046.91(
مبيعات  م��ن  ام��ري��ك��ي  دوالر 
ال���ن���ف���ط ال�����خ�����ام وال����غ����از 
وال��م��ك��ث��ف��ات وال��م��ن��ت��ج��ات 

النفطية والبتروكيماويات .

في  المؤسسة  وأوض��ح��ت 
النفط  إي���رادات  أن  لها  بيان 
ال���ى مستوى  ال��خ��ام وص��ل��ت 
 )1,853,176,198.98(
دوالر أمريكي ، في حين وصلت 
إيرادات الغاز والمكثفات الى 
)34,318,773.80( دوالر 

امريكي .

الماضي  الخميس  اختتمت صباح 
بمركز تدريب طبرق الدورة التدريبية 
العالمي  ال��م��الح��ي  ال��ن��ظ��ام  ب��ع��ن��وان 
اي��ام   5 ول��م��دة  واالم����ان  لالستغاثة 
ال��ت��دري��ب  إدارة  ع��ل��ي��ه��ا  واش���رف���ت 
العربي  الخليج  بشركة  وال��ت��ط��وي��ر 
للنفط وقام بتنفيذها المهندس محمد 
ي��وس��ف ح��ام��د وال��م��ه��ن��دس اب��وزي��د 
بوبكر ، والتي استهدفت عدد 15 من 
المعلومات  تقنية  إدارة  مستخدمي 

ومشاركة إدارة العمليات قسم الرسو 
و الشحن وإدارة المصافي للرفع من 

قدرتهم في مجال تخصصهم . 
ال���دورة ضمن  ه��ذه  تنفيذ  وي��أت��ي 
خطط واهداف الشركة وبرامج إدارة 
التدريب للرفع من كفاءة المستخدمين 

بشتى المجاالت والتخصصات ،
وفى نهاية الدورة تم توزيع شهادات 
المستخدمين  على  البرنامج  إتمام 

وتكريم المدربين.

وقعت الشركة العالمية للمالحة والشركة 
على  واالع��الف  للمطاحن  العامة  الوطنية 
عقد وكيل مالحي عام وذلك في إطار تعزيز 
وزير  رعاية  وتحت  الشركتين  بين  التعاون 

المواصالت " محمد الشهوبي ".

بديوان  توقيعه  ت��م  ال��ذي  العقد  وينص 
تقديم  على  بطرابلس  المواصالت  وزارة 
خدمات توكيالت مالحية لجميع الشحنات 

للشركة الوطنية العامة للمطاحن 
ووقع العقد رئيس مجلس اإلدارة للشركة 

العالمية للمالحة " نضال بابه " ومدير عام 
الشركة الوطنية العامة للمطاحن واالعالف 
وزارة  وك��ي��ل  بحضور   " الجويلي  ج��م��ال   "
المواصالت لشؤون الديوان والنقل البحري 

"وسام اإلدريسي " . 
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إدارة الخدمات الصحية طبرق  تجتمع لحلحلة مشاكل الوحدات الصحية بالمدينة 

بوقبول.. يشارك في ورشة عمل بعنوان جسور التواصل بين البلديات ومؤسسات المجتمع المدني

بلدية اجخرة تشارك  في  أعمال ورشة عمل حول التواصل والتوعية بمدينة طرابلس

ضمن مشاريع برنامج التحول الرقمي 

بلدي جالو" يشارك في حفل إطالق منظومة المشاريع ذات الطابع المحلي

لبلدية  التسييري  التقى رئيس المجلس 
بنغازي السيد  صقر بوجواري  بمقر ديوان 
البلدية  مدير عام الهيئة العامة للمناطق 
جاء  المصري  السيد/عادل  الصناعية  
من  لعدد  الراهن  الوضع  لُمناقشة  اللقاء 
بنغازي  مدينة  داخ��ل  الصناعية  المناطق 

وُسبل تفعيل عمل الهيئة في المدينة .
وال��س��ادة   /  السيدات  اللقاء    حضر 

عضو المجلس التسييري / راضية الُمذبل  
 ، الكاديكي  د.سميرة  الهيئة  إدارة  عضو 
/عبدالرحيم  بالهيئة  الفني  المستشار 
 ، الفنية  ال��ش��ؤون  إدارة  م��دي��ر   ، ح��م��ودة 
ش��ؤون  إدارة  مدير  و  ال��ذي��ب  عبدالمنعم 
المناطق الصناعية /م عبدالناصر الكندي 
/ بالهيئة  الشرقية  المنطقة  فرع  ،مدير 

عبدالله هويدي .

حيث تم اإلتفاق على تشكيل فريق عمل 
ومصلحة  وال��ب��ل��دي��ة  الهيئة  م��ن  ُم��ش��ت��رك 
التخطيط العمراني ومكتب أمالك الدولة 
 ، بالخصوص  فني  تقرير  إع���داد  يتولى 
إضافة إلى العمل على توفير قطعة أرض 
العامة  للهيئة  العامة  اإلدارة  مقر  لبناء 
للمناطق الصناعية في مدينة بنغازي المقر 

الرئيسي لها بحسب قرار إنشائها.

ُعقد بمدينة طرابلس  اجتماعاً  موسعاً  
من  المستهدفة  البلديات  من  عدد  ضم  
تعزيز  إلى  يهدف  والذي  تامسال  مشروع 
بناء  ليبيا من خالل  في  الالمركزية  عمل 
أعماله  ابتدأت  والتي   المحلية  السلطات 
 2021 ي��ن��اي��ر  ف���ي 
وس���ي���س���ت���م���ر ل��م��دة 
بحضور  ش��ه��را   33
مستشار وزارة الحكم 
ال��م��ح��ل��ي وال��ن��اط��ق 
ال���رس���م���ي ب��أس��م��ه��ا 
السيد »محمد جمعة 
المساعد لألمانة  العام  واألمين  أبوحلقة« 
المحلية  ل��إلدارة  األعلى  للمجلس  العامة 
ال��س��ي��د »ت��م��ي��م ال��ن��ع��اس« وم��دي��ر مكتب 
العالقات العامة واإلعالم باألمانة السيدة 
مشروع  عن  وممثلين  الفرجاني«  »سلمى 
والمنظمات  األوروب���ي  واإلت��ح��اد  تامسال 

المعنية  
بلديات )طرابلس  ويستهدف المشروع  
وبنغازي  وطبرق  وزليتن  وغريان  والزنتان 
وسبها وس��رت وال��م��رج واج��داب��ي��ا ودرن��ة 
وجادو  ونالوت  وأوجله  والكفرة  وشحات 
وبنت  عتبة  ووادي  وغ��ات  الجبل  وباطن 

بية(.
المرج  بلدية  عميد  ش��ارك  جانبه  م��ن 
االجتماع  ف��ي  صلهوب   م.ول��ي��د  السيد  
المنعقد  حيث بحث اللقاء مسارات العمل 
وما تم إنجازه من خطوات عملية للمشروع 
، كما تطرق الحاضرون إلستعراض خطط 
العمل على تنفيذ واستكمال المشروع في 

الفترة القادمة.

سبها  لبلدية  البلدي   المجلس  عضو  قام 
ابوبكر  السيد   رفقة  علي   بلحاج  السيد 
جماعة  بزيارة ميدانية لموقع  أعمال الصيانة 
وال����رص����ف ب��ال��ط��ري��ق 
ال����دائ����ري  ب��ال��م��دي��ن��ة  
ل���إلط���الع على  وذل����ك 
ومتابعة  ال��ع��م��ل  س��ي��ر 
ال��م��رح��ل��ة األول�������ى  ، 
الزيارة  خالل  رافقهما 
مدير إدارة المشروعات 
بديوان البلدية  السيد م.محرز محمد  و مدير 
"عبدالجليل  السيد  بالديوان  المرافق  مكتب 

اشتيوي" 

بلدية المرج تشارك في اجتماع البلديات 
المستهدفة من مشروع )تامسال( بطرابلس

لإلطاع على سير العمل 

بلدي سبها يتفقد الطريق 
الدائري بالمدينة 

ناقش عضو المجلس التسييري لبلدية 
ط��ب��رق ال��س��ي��د ه��اش��م ام��ص��ادف وم��دي��ر 
ال��خ��دم��ات ال��ص��ح��ي��ة ب�����إدارة ال��خ��دم��ات 
الصحية وعضو من جهاز الحرس البلدي 
اليومين  عقده  تم  اجتماع  خ��الل  طبرق  
الصحية   ال��خ��دم��ات  ب����إدارة  الماضيين 
ال��ت��س��ي��ي��ري بخصوص  ال��م��ج��ل��س  ،ق����رار 
متابعة القطاعات والتعميم على الوحدات 

والوقوف  واإلن��ص��راف  الحضور  لمتابعة 
الوحدات  منها  تعاني  التي  المشاكل  على 

الصحية.
االجتماع  خالل  الحضور  السادة  وأك��د 
في  الصحية  الوحدات  حث  ض��رورة  على 
كل الفروع التابعة للبلدية بتوفير الخدمات 
البطاقة  على  والتأكيد  للمواطنين  اليومية 

الصحية .

بعنوان  عمل  ورش��ة  بنغازي  بمدينة  أقيم 
ومؤسسات  البلديات  بين  التواصل  جسور 
عضو  بمشاركة  المدني  المجتمع  ومنظمات 
أحمد  السيد  أوجلة  لبلدية  البلدي  المجلس 
آكتد  منظمة  وتنظيم  برعاية  بوقبول  عمر 

)Acted(
ورشة العمل تلخصت في كيفية إجراء حوار 
والبلديات  ال��دول��ة  مؤسسات  بين  مجتمعي 
جسور  وم���د  ال��م��دن��ي  المجتمع  وم��ن��ظ��م��ات 
التواصل بينهما لتفعيل خطط اجتماعية فاعلة 
التي تواجه  تساهم في حل كافة اإلشكاليات 
المؤسسات والقطاعات  المواطن وعمل كافة 

بالبلدية.
حضر الورشة عدة بلديات منها ) أوجلة _ 

جالو _ أجخرة _ شحات _ البيضاء( والعديد 
من منظمات المجتمع المدني الفاعلة بمدينة 

بنغازي.
ه���ذا وق���د أش����اد ال��س��ي��د أح��م��د ب��وق��ب��ول 

معربا  العمل،  ورش��ة  شهدته  ال��ذي  بالتنظيم 
الثقافية  النشاطات  من  بالمزيد  تمنيه  عن 
وكافة  بالمواطن  البلدية  لربط  تهدف  التي 

المؤسسات االجتماعية .

المجلس  أع���ض���اء  ش����ارك 
البلدي اجخرة في ورشة عمل 
والتي  والتوعية  التواصل  حول 
أقيمت بمدينة طرابلس  يومي 
"24 - 25" من شهر نوفمبر  
والتي تأتي ضمن مبادرة دعم 

المنتخبة  البلدية  المجالس 
حديثاً بمشروع دعم إنتخابات 
من  برعاية  ليبيا  في  البلدية 
منظمة "UNDP"  كما شارك 
أيضا في الورشة  عدة بلديات 

أخرى .

جالو  بلدية  عميد  ش��ارك   
السيد عبدالباسط بازاما رفقة 
مستشار الوزارة للشؤون المالية 
مكتب   وم��دي��ر  واإلق��ت��ص��ادي��ة 
والمشروعات  المكانية  التنمية 
ومدير برنامج التحول الرقمي 
بالوزارة في حفل إطالق  ديوان 
وزارة الحكم المحلي  منظومة 
المحلي  الطابع  ذات  المشاريع 
التحول  برنامج  مشاريع  ضمن 
ال��رق��م��ي ب�����ال�����وزارة،  وذل���ك 
بحضور بعض عمداء البلديات 
وب��م��ش��ارك��ة  ع���م���داء آخ��ري��ن  

برنامج  ط��ري��ق   ع��ن  الحضور 
التواصل اإللكتروني )الزوم(.

المشاريع  منظومة   تهدف 
إل��ى  ال��م��ح��ل��ي  ال��ط��اب��ع  ذات 
مكاتب  عمل  مستوى  تحسين 
المشروعات بالبلديات وتسهيل 
عملية المتابعة لمراحل اإلنجاز 

وتقليص التعامل الورقي.
الخطوة  ه��ذه  أن  إل��ى  يشار 
حكومة  توجه  إط��ار  ف��ي  تأتي 
ووزارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال����وح����دة 
التأسيس  نحو  المحلي  الحكم 

للحكومة اإللكترونية.

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يلتقي مدير عام الهيئة العامة للمناطق الصناعية
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إختتام فعاليات المؤتمر التاسع عشر ألصحاب االعمال 
والمستثمرين العرب ) ليبيا االستثمار وعودة الحياة( 

الديوان - نعيمة المصراتي
إختتم يوم االثنين الماضي المؤتمر التاسع عشر 
المنعقد  العرب  والمستثمرين  االعمال  ألصحاب 
في طرابلس / ليبيا بقاعة فندق جي دبليو ماريوت 
الماضي  نوفمبر  هر  منش  و29  يومي28  خالل 
للتنمية  واعدة  ليبيا فرص  االستثمار في  بعنوان: 
واالعمار، الذي عقد برعاية رئيس مجلس الوزراء 
في حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، 
وبتنظيم من اتحاد الغرف العربية واالتحاد العام 
ليبيا،  ف��ي  وال��زراع��ة  والصناعة  التجارة  لغرف 
وبالتعاون مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية  والمؤسسة 
والهيئة  واالعمال  االقتصاد  الصادرات ومجموعة 

العامة لتشجيع االستثمار وشؤون الخصخصة.
سبع  في  المواضيع  من  العديد  مناقشة  وبعد 
والمداخالت  متنوعة  بمواضيع  حوارية  جلسات 
للعديد  واالس��ت��م��اع  الجلسات  لهذه  المصاحبة 
تخللت  والتي  والختامية  االفتتاحية  الكلمات  من 

المؤتمر من الوزراء والمسؤولين.
المؤتمر بما أحرزته دولة  ونّوه المشاركون في 
ليبيا من مخططات لإلصالح المؤسسي وتحسين 
البيئة االستثمارية والرؤية واالستراتيجية الجديدة 
الموضوعة للتعافي على أسس مستدامة، بما يعد 
بفتح مجاالت هائلة إلعادة اإلعمار ولنهضة قوية 

لبناء اقتصاد حديث ومتنوع ومتطور.
المؤتمر بورش إعادة اإلعمار الضخمة  ورحب 
والمشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات الطرق 
واالت��ص��االت  وال��م��وان��ئ  والجسور  وال��م��واص��الت 
والتجارة  والطيران  والتعليم  والصحة  والطاقة 
والصناعة والسياحة والمصارف والتنظيم واإلدارة 
أن تحقق  والتي من شأنها  والشؤون االجتماعية، 
الليبي  المواطن  منها  يستفيد  اقتصادية  طفرة 
االقتصاد  عجلة  تحريك  بعد  المحلية  والشركات 

وعودة التنمية من جديد بعد توقف دام لسنوات.
الممنوحة  العديدة  بالمزايا  المؤتمر  كما رحب 
وال��م��ع��دات  اآلالت  إع��ف��اء  فيه  بما  لالستثمار، 
كافة  م��ن  ال��م��ش��روع  لتنفيذ  ال��الزم��ة  واألج��ه��زة 
خدمات  ورس��وم  الجمركية  وال��رس��وم  الضرائب 
التوريد وغيرها من الرسوم والضرائب ذات األثر 
التصدير  لغرض  المنتجة  السلع  وإعفاء  المماثل، 
م��ن ض��ري��ب��ة اإلن��ت��اج وم���ن ال��رس��وم وال��ض��رائ��ب 

وإع��ف��اء  التصدير،  على  المفروضة  الجمركية 
ال��م��ش��روع االس��ت��ث��م��اري م��ن ضريبة ال��دخ��ل عن 
نشاطه لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد، وإعفاء 
إذا ما أعيد  المشروع  الناتجة عن نشاط  األرباح 
إلى  المال  رأس  تحويل  إعادة  وحرية  استثمارها، 

الخارج، وغيرها الكثير من الحوافز.
النتائج  من  جملة  ال��ى  المؤتمر  وتوصل 
/ السيد  تفضل  والمقترحات  والتوصيات 
لتشجيع  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس 
جمال  د:  الخصخصة  وش���ؤون  االستثمار 
بهذه  ال��خ��اص  البيان  ب��ت��الوة  النويصري 

التوصيات وتضمنت االتي:
في  يساهم  لما  األم��ن��ي  االس��ت��ق��رار  تعزيز   -

تحفيز االستثمار .
- تسريع وتيرة التعافي االقتصادي، واستئناف 
الخدمات األساسية، وتحسين البيئة االستثمارية، 
ارتكازاً على سياسة اإلصالح والتنمية المستدامة 

الجديدة.
المهدمة  المدن  بناء  االستثمار في  - تشجيع 
وف���ي ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة م���ن ال���ط���رق وال��م��وان��ئ 
والصحة  والمياه  والطاقة  والرقمنة  والمطارات 
التي  القطاعات  من  وغيرها  والسياحة  والتعليم 
تحتاج إلى الصيانة أو إعادة البناء، وإعادة تشغيل 
المصانع الكثيرة المتوقفة، إضافة إلى استكمال 
مشروعات أخرى تعطلت بسبب األوضاع الصعبة 

السابقة.
- إفساح مجال أوسع للقطاع الخاص لالستثمار 
القطاعات  مساهمة  وزي��ادة  االقتصاد  تنويع  في 

األخرى غير النفطية فيه.
رجال  ومجالس  التجارية  الغرف  دور  تفعيل   -
األعمال وتبادل الزيارات بين المستثمرين العرب 

والليبيين.
الشقيقة  الدول  مع  االتفاقيات  تفعيل  إعادة   -
وإلغاء  األعمال  رجال  دخول  وتسهيل  والصديقة 
تأشيرة الدخول ألصحاب األعمال العرب، وربط 
لتنشيط  العربية  ال��دول  مع  والمطارات  الموانئ 

النقل التجاري.
العرب،  المستثمرين  أمام  الصعوبات  تذليل   -
وتسهيل التحويالت المصرفية، وتطبيق اإلعفاءات 
في  األجنبي  االستثمار  لقانون  وفقا  الضريبية 

ليبيا.
المناطق  وتفعيل  استكمال  ف��ي  اإلس����راع   -

الصناعية والخدمية والمناطق الخاصة.
والمتوسطة،  الصغيرة  المشروعات  تشجيع   -
وف��ت��ح ال���ف���رص أم����ام ال��ش��ب��اب ال��ل��ي��ب��ي ل��ق��ي��ادة 

المؤسسات االقتصادية.
مجال  في  الخاص  القطاع  مشروعات  دعم   -
االمن الغذائي، ال سيما تلك المرتكزة على الزراعة 

العمودية والتكنولوجيا الحديثة.
األكثر  للفئات  االجتماعية  المساعدة  -تقديم 

احتياجا.
- التأكيد على أن تكون مخرجات التعليم تتوافق 

مع متطلبات سوق العمل.
بما  بالدولة  المتبع  التنموي  النموذج  تعديل   -

يتوافق مع التنمية المستدامة.
االستثمار  تكاليف  لخفض  برنامج  وض��ع   -

واالنتاج، واجراء تقييم موضوعي لتكاليف وحوافز 
االستثمار مقارنة بالدول األخرى.

للدولة  العمومية  الهياكل  في  النظر  إع��ادة   -
واطرها القانونية للتوافق مع المرحلة.

المركزي  المصرف  استمرار  على  التأكيد   -
بتقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص.

- دعوة المستثمرين للمشاركة في إدارة وتشغيل 
الشركات والمشروعات التابعة لصندوق االنماء.

- دعوة المستثمرين للمشاركة مع محفظة ليبيا 
افريقيا لالستثمار في مشاريع التنمية المستدامة.
- اإلسراع في حلحلة القضايا العالقة لحقوق 

الشركات السابقة.
دول  م��ع  ج��دي��دة  منافذ  فتح  ف��ي  اإلس����راع   -

الجوار.
ضمان  في  المستثمرين  تساند  الية  وض��ع   -

مشاريعهم ضد المخاطر غير التجارية.
- ضمان دخول االموال للصناديق االستثمارية 
الضمانات  عن  بعيدا  التمويلي  التامين  بطريقة 

السيادية والدولية.
بمشاريع  لالستثمار  المستثمرين  دع���وة   -

الطاقات المتجددة.
التروي��ج للخريط��ة االستثماري��ة مع ضرورة   -
أن تتضمن هذه الخريطة بيانات كافية للمشروعات 
متخصصة  مكاتب  خالل  من  إعدادها  يتم  التي 

وبالتعاون مع الوزارات المعنية.
والتقدير  الشكر  المشاركون  وجه  الختام  وفي 
لكل من اتحاد الغرف العربية واالتحاد العام لغرف 
ومجموعة  ليبيا  في  والزراعة  والصناعة  التجارة 
االقتصاد واالعمال، للجهود الطيبة التي بذلت في 
سبيل تنظيم ونجاح هذا الموتمر. كما اعربوا عن 
تقديرهم العميق التحاد الغرف الليبية، على حسن 
والضيافة وحفاوة االستقبال. كما وجهوا  الوفادة 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  الى  والتقدير  الشكر  بالغ 
في حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، 
على رعايته الكريمة واالهتمام البالغ والتسهيالت 
والشكر  للموتمر.  توفيرها  ت��م  ال��ت��ي  السخية 
االستثمار  لتشجيع  العامة  الهيئة  ال��ى  موصول 
كافة  ووضع  الكامل  للتعاون  الخصخصة،  وشؤون 
اإلمكانيات بتصرف الموتمر لما يمثله من اهمية 
في اعادة الحياة الى ليبيا العزيزة لتستعيد دورها 

الرائد الذي تستحقه بجدارة.
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ثقافية

شمس.. والوطن الذي فقد 
قراءة لقصة " شمس" للكاتب محمد المساتي

عبر بنية سردية محكمة البناء من شخصيات 
استطاع   ، معبرة  ولغة  ومكان  وزمان  وأح��داث 
يضعنا  أن  المسالتي  محمد  الليبي  ال��ق��اص 
في قلب الحدث ويغوص بنا بأسلوب مشهدي 
تحدث  حقيقية  ت��ج��رب��ة  أع��م��اق  ف��ي  درام����ي 
يعاني  التي  الفقيرة  مجتمعاتنا  ف��ي  ي��وم  ك��ل 
وقسوتها  الحياة  وثقل  العيش  أفرادها شظف 
القائمة ومعروفة  المشكالت  وهي مشكلة من 
الشرعية  غير  الهجرة  بقضية  ودوليا  اعالميا 
ومعيشيا  ماديا  السيئة  الظروف  تكره  حيث   ،
الكثيرين لمغامرة القيام باالرتحال من بالدهم 
بحرا وبرا في ظروف غير آمنة وغير شرعية 
مع مافيها من مخاطر أكيدة ، رغبة في معيشة 
أفضل لهم وألوالدهم وهروبا من جحيم الفقر 
اضطر  صغير  طفل  هنا  فالراوي   ، والمرض 
المعيشي هما  الواقع  للهروب من قسوة  أبويه 
وأطفالهما ، فلديهم طفل مريض بمرض مزمن 
معيشية  ظروف  مع  للراوي  األصغر  األخ  وهو 
قاسية مما يصعب معها العالج ومما يشير الي 
االجتماعية  العدالة  وافتقاد  المجتمع  سلبية 
لم  للمسؤولين  األب  لجوء  رغم  اذ   ، والمادية 
الي  اضافة   ، االب��ن  ع��الج  في  أح��د  يساعده 
ضيق موارد األسرة ورغبتها الملحة في معيشة 

انسانية .
الراوي هنا هو الطفل وهو البطل / الصوت 
الذي يروي مشاعره البريئة وعبثه الطفولي في 
تصغره  التي  الصغيرة  أخته  مع  القصة  بداية 
بثالث سنوات .. شمس .. مع ما يحمل االسم 
الدافئة  لبالدنا  تشير  دالالت  و  سيميائية  من 
والوطن وأيضا للمشاعر الدافئة التي ينعم بها 
الطفل وللحلم البعيد والشعور باألمان ، حيث 
ويختاران  المطر  تحت  شمس  أخته  مع  يلعب 
في  ق��زح  ق��وس  أل��وان  من  المفضلة  ألوانهما 
تصوير  في  مالبسهما  ويبالن  الشتاء  مواسم 
الي  بنا  ينتقل  ثم   ، والبراءة  الروعة  في  غاية 
ويعلم  ابيه  ال��ي  الطفل  يستمع  حيث  المنزل 
االيطالية  الجزر  الح��دي  السفر  علي  بعزمه 
بعيدا عن حالة  أسرته  الباكر مع  الصباح  في 
اتفق  أن  بعد  األس��رة  منها  تعاني  التي  الفقر 
مع أحدهم ودفع له المقابل ، ليدخلنا القاص 
مريرة  تجربة  ف��ي  البريئة  الطفل  عين  عبر 
عاشها مع أسرته بداية من دفن األم لمالبس 

أطفالها المهترئة في الشنظة في اشارة قاتمة 
المجهول من جهة  من  الخوف  لحالة  ومرعبة 
والمصير المفجع من جهة أخري لتبدأ بعدها 
الشاحنة  حيث   ، المرعبة  الصور  من  سلسلة 
والوجوه  الضامرة  فيها األجساد  التي حشرت 
الشاحبة والتصاق األسرة بعضها ببعض خوفا، 
وهي مشاعر مختلفة عانتها األسرة اضافة الي 
علي  الكاتب  به  عبر  ال��ذي  المقبض  الوصف 
مما  بطله  ليكون  اختاره  ال��ذي  الطفل،  لسان 
زاد من قوة تأثير الحدث ، حين وصف القارب 
المطاطي والرجال الملثمين بأنه مثل فم حوت 
مفترس يعج بعشرات األسماك المنتفضة في 
بها  يشعر  التي  الحادة  االره��اب  لحالة  اش��ارة 
لتتوالي  القاسي،  الحدث  ازاء  الصغير  الطفل 
منها  يعاني  التي  المأساوية  األح��داث  سلسلة 
الكثيرون  ويغرق  الصياح  تعلو  حيث  الجميع 
مؤلمة  فاجعة  في  القاع  ال��ي  الطفل  ويغوص 
ونهاية مريرة ، وعندما يفيق الطفل يجد نفسه 
ويسألها  مجاور  سرير  علي  وأم��ه  سرير  علي 
بصوت مبحوح عن أبيه وأخيه وشمس فال يجد 
من األم سوي الدموع التي تخبئها في عينيها 
حالة  الرقيقة  مشاعره  عبر  الطفل  ليعاني   ،
استبطان داخلي وانعكاس لثقل الواقع والتجربة 
يصف  حيث  الوعي  تيار  يسمي  فيما  تدخلنا 
وأحاسيس  من مشاعر وصور  أوجاعه  الطفل 
عاناها فيسترجع ذكرياته حلوها ومرها مثل : 
قوس قزح .. شمس .. القارب الحوت .. ليظل 
ذات  الرعاية  دور  اح��دي  أودع  ال��ذي  الطفل 
في  الورقية  المراكب  يصمم  العالية  األس��وار 
اشارة الي الحلم الذي ينتظر تحقيقه وافتقاد 
األسرة والوطن ، كما يعلم رفاقه الجدد كيف 
وشمس  وأخيه  أبيه  ذك��ري  ويجتر  يصنعونها 
تزوره  تعد  لم  أمه  حتي  اسرته  افتقد  أن  بعد 
وتنتهي القصة والطفل ناظرا لقوس قزح ربما 
تأتي شمس عبر أطيافه قائال : )أتابع الغيمات 
أفتش السماء لعل أبي يعود برفقة أخي .. أرنو 
شمس  تكون  ربما  أالحقها  ق��زح  أق��واس  ال��ي 
مختبئة خلف أطيافه ، تخضب أناملها باللون 
البرتقالي ، تغزل جدائل شعرها بألق الضوء ، 
لعلها تجيء في سفينة من سفائني المبحرة ، 

أو مع الغيم عند تساقط المطر( .
المسالتي  محمد  ال��ق��اص  استطاع  ول��ق��د 

انسانية  م��أس��اة  تعد  ال��ت��ي  معالجته  تقديم 
الموحية  المفردات  من  سلسلة  عبر  حقيقية 
بما  الشتاء  مواسم  من  بداية  المشهد  بقتامة 
تحمله من مشاعر البرودة والظلمة ، والمرض 
الضامرة  األجساد   ، المالبس  دفن   ، المزمن 
، الوجوه الشاحبة ، رجال ملثمون ، فم حوت 
مفترس ، أسماك منتفضة ، الصياح ، االختناق 
، الحوت يشق أحالمي ، بحر  ، شمس غائبة 
تشير  والتي  العالية  األس��وار   ، يتعقبني  عميق 
أفعال  عبر   ، النفس  وسجن  الكبت  حالة  الي 
كلها تتسم بالحركة والمشاعر المتقلبة وبراءة 
خالل  من  الحدث  مع  تنامت  والتي  الطفولة 
ايقاع حيوي متصاعد ) كريشندو( مثل : نلون 
، نمد أيدينا ، نتسلق ، تصطبغ ، نركض ، نفتح 
أكفنا ، بللت مالبسنا ، روت أجسادنا ، تهتف ، 
نتذوق ، تحفر ، أصنع سفينة ، تغترف بكفيها 
سارقت   � ط��رق   ، يتمزق   ، عجز   ، سمعت   ،
تنقلب  وع��ن��دم��ا   ، واج��م��ة  ظلت   ، اب��ص��رت   ،
األحداث الي مصير مظلم تتغير األفعال أيضا 
والمصير  والحذر  الخوف  حالة  عن  للتعبير 
للفاجعة  مكثف  تصويرسردي  في  المجهول 
 ، تقافزنا   ، دفنت   : مثل  األول��ي  اللحظة  منذ 
علقت   ، بخوف  شعرت   ، رؤووس  منها  نتأت 
التصقت بها أختي   ، ، احتضنت أخي  بصري 
 ، الليل  عتمة  ال��ي  ادخلتني   ، صامتا  جلس   ،
تمايل   ، أبي  طوقنا   ، مطاطي  قارب  ليتلقفنا 
القارب ، تقيأت شمس ، شعرت بدوار ، الموج 
يهدر ، اعقبه عويل ، يتناثرون ، وأتابع الغيمات 
وغيرها من التعبيرات التي أحيي القاص علي 
انتقائها ، اضافة الي الحوار المكثف جدا الذي 
والتي  والفاجعة  الموقف  ج��الل  مع  يتناسب 
استشعرنا من خاللها قسوة التجربة ومرارتها 
بؤس  من  يحمله  بما  ال��واق��ع  بين  التحام  في 
استغلها  التي  اآلدمية  غير  القاسية  والظروف 
البعض للمزيد من الثراء علي حساب البسطاء 
واألبرياء والمهمشين وهمومهم وأحالمهم في 
مايضع  وهو   ، وانسانية  رحمة  أكثر  مستقبل 
ال��ح��ك��وم��ات وال����دول ف��ي م��س��ؤول��ي��ة معالجة 
فريسة  اليصبحون  حتي  وأوجاعهم  مشاكلهم 
سهلة لمصير موجع ومستقبل مجهول ويفقدون 
الوطن  يتخلي  عندما  اذ   ، وأوطانهم  أرواحهم 

عن أبنائه يصبحون بال جدران وال هوية.

ال تكتب كالما كبيرا .. 
لن يقرأه أحد. 

اكتب عبارات عابرة ..
مثال : 

_ صباح الخير . 
_ كيف حالكم ؟ 

هكذا سيقرأك  المئات . 
أو اكتب : 

هذه وجبة عشاءنا البارحة . تفضلو . ! 
هكذا يقرأك اآلالف .

أو اكتب : 
توفى فالن . 

هكذا ستعجز عن متابعة التعليقات .
الناس  في بلدي يتحاشون العمق .. 

يتجنبون التأمل .. 
ويخافون من التحليل ..

ويرتجفون من معرفة الحقيقة .
ويتجاهلون عن سابق تصور وتصميم تلك 

المواضيع التي توقظهم من نومهم .
الناس في بلدي يهربون إلى النوم 

كلما ساءت األحوال.  
وال يريدون بعد ذلك أن يوقظهم أحد. 

هكذا هو األمر .. 
فال تكتب _ هداك الله  _ ما يوقظ الشعب 

من نومه . 
دع الشعب نائما. . . واجرك عظيم .

هكذا هو األمر .. 
اكتب أي شيء .. 

عن قطة عبرت في شارع ..
عن رجل ذبح زوجته 

عن زوجة ضربت زوجها ..
عن عالقة أحدهم ..  

عن خصوصية إحداهن .. 
فالناس في بلدي يحبون التعدي .. 
والناس في بلدي يواصلون الهروب .

اكتب أي شيء .. 
ال لزوم له في شيء . 

اشتم مدينة .. 
أو أشخاصا .. 

أو وزيرا .. 
أو حكومة .. ) خاصة إذا كانت تستحق 

الشتم . ( 
العن اجداد من عارضوك في الرأي..

فشعوب هذا العالم الرابع تحب الشتم .. 
وتفرغ شحنة االضطهاد في عصر حكم 

الطغاة .. 
في شتم بعضها في عصور االنفالت .
اكتب أي شيء ال يستحق الكتابة .. 
وسوف ينبت لك آالف القراء .. 
ويركض خلفك آالف المتابعين .. 

فنحن أمة الركض .. 
من مطلع الشمس إلى مغيبها .. 
لنعود آخر النهار بكسرة خبز. . 

ولقمة من نوم .. 
نهرب بها من يوم إلى اليوم الذي يليه .

ال تكتب إذا كالما كبيرا .. 
فالناس في بلدي صغار . 

والساسة في بلدي صغار .. 
واألحزاب في بلدي صغيرة .. 
واالفكار في بلدي صغيرة .. 

وحدها خيبة األمل في بلدي .. 
أكبر من ديناصور  .. 

غير أن الديناصورات انقرضت .. 
وخيبة األمل في بلدي .. 

ال تخطط لالنقراض .

... يستيقظ.. ينظر إلى الساعة الحائطية 
المقابلة لسريره.. اليزال هناك متسع من 
على  ينقلب  المقابلة..  موعد  على  الوقت 
الصحون  فرقعة  يسمع  اآلخ��ر..  الجانب 
آتية من المطبخ.. يعرف أّنها عالمة على 
إلى الحمام  غضب زوجته.. يمشي حافياً 

ليغتسل.. لكنه ال يجد وجهه!
ل

... تطعنه زوجته بسّبابتها في صدره:
��� والله ما فيك وجه.. عدت البارحة قبيل 
أين تترك  الفجر تترنح.. أنا أعرف جّيداً 

وجهك بعد أنصاف الليالي.
يُقلِّب في األدراج.. يكتشف أنه قد استنفد 

كل وجوهه.
��� يا إلهي.. حتى القهوة بدون وجه!

ق
... يطرق باب جاره.. 

��� صباح الخير.. عندك وجه سلف؟
لم  مقابلة..  عندي  أن��ا  حتى  وال��ل��ه..  ال   �
أعد أملك سوى وجه واحد.. سهرت الليل 
سيوزِّعون  ال��ي��وم  لكن  لترميمه..  بطوله 

وجوهاً في السوق الكبير.
ن

ج..  ... أمام السوق.. الطابور طويل.. متعرِّ
لغط.. قهقهة:

��� الدنيا بالوُجوه.. واآلخرة بالعمل.
على  الّزمان  ي��زّرك  وجهه..  تَْكَره  اللي   ���

قفاه.
تَبرَقْع.. قال: وجهي واِخذ  ��� قالوا للقرد: 

على الفضيحة!
يصرخ أحدهم:

��� اسمعوا.. ال تعطوا الواحد أكثر من وجه 
حتى يكتفي الجميع.

ا
ي��وزِّع  السوق  مدير  ال��ط��اب��ور..  يتآكل   ...

الوجوه كيفما اتفق:
ر.. َوْجه عابس.. وجه  ��� هاك.. وجه مكشِّ
وجه  للمدراء..  يصلح  طويل  وجه  كاِلح.. 
بليط يناسب الكثير من المسؤولين الكبار.. 
ع.. وجه  آِخر وجه بارد عندنا.. َوجه مَصقِّ
ّي.. من يريده؟ وجه قِوي.. وجه  موش للضَّ
ص��اح.. وج��ه مقلوب.. وج��ه م��لْ��ِوي.. وجه 

ممدود.. وجه متزلِّط.. وهذا كتّيب.. كتالوج 
ع وجهك في خمس دقائق  يعني.. )كيف تلمِّ
محاضرة  وهناك  ههههه..  ُمعلِّم(..  بدون 
الوجوه  استبدال  كيفية  ع��ن  العشية  ف��ي 
في  وجَهين(  )بو  الدكتور  يُلقيها  وتلوينها.. 
ج المكشوف.. ههههه.. خْذ وجهك... المدرَّ

ع
يُميل  ال��س��وق  م��دي��ر  أخ���ي���راً..  يصل   ...
رأسه.. يئن مغمضاً عينيه نصف إغماضة 

ك أذنه بالقلم: وهو يُحرِّ
��� لألسف.. تأخرت.

موعد  وج���ه..  أي  أرج����وك..  ف��تِّ��ْش..   ���
المقابلة بعد نصف ساعة.. مقابلة مهّمة.. 
الُدرج  تحت  مدسوسة  وجوه  عندكم  أكيد 

لألصحاب.
يغطس مدير السوق تحت الُدرج.. يتوارى.. 
يزحف.. يرفع رأسه.. يَمسح جبينه بظاهر 

يده:
��� صّدقني.. لم تعد لدينا وجوه.

***
 )2010(

هكذا يقرأك اآلالف 

ُوُجْوه

■ يقلم: الصديق بودوارة

■ بقلم: د. ناهد الطحان

■ بقلم: أحمد يوسف عقيلة
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

تسابيح 

الهزيمة

تسابيٌح
أرددها ، ولحُن الشعر في شفتي 

أعُدّ دقائَق الشوِق 
فتمضي كاألسابيِع

تسابيٌح 
أضاءت في ظالم الليِل

والعينان مشكاةٌ و أنوار المصابيِح
تسابيٌح

تالمسني ، تجوُب القلَب شرياًنا
و همُس مسارَها يسري كدفٍء للينابيِع

كلمة خارج قاموسي
أتحسسها بقوة

ولكن لٱ تكسرني
مهما اشتد اليأس على 

قلبي
فالهزيمة لم تكن يوماً

عنواناً لي
تعالي يا رفيقة

نبدل هاء الهزيمة
ل� عين العزيمة

عيٌن بها
العزة والعلم والعشق

فال تهزمنا هاء الهزيمة أبداً
حتى وإن غرقنا في عمق

البحر
فلن تكسرنا هاءٌ عقيمة
بل نتسلق عيٌن نطلُّ بها

عل�ى عالٍم يجعل
المشاعر شجية عليمة
فالهزيمة لمن أراد أن

يكون في األسفل
لكننا لٱ نعرف ماهو

أسفل؛ ألننا من الله
في الُعلى في الُعلى

نقهر كل من يريد هزيمتنا

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

■ بقلم: بشرى الشبلي 

اّدعاء!

لقاء غير مرتقب

■ بقلم: خديجة الفراوي

■ بقلم: ليلى العقوري

إل���ى ض����رورِة  تُ��ش��ي��ُر  ال��ّس��اع��ُة اآلن 
خروجَك إلى العالِم! 

مجبٌر  ولكّنه  ساُقُه  بُترْت  كمن  تنهُض 
على الّسير وإن كلّف يديِه العناء! تُسوي 
قميصَك البالي من شّدِه عاصفِة األمِس، 
تُ��ْدِخ��ُل  ي��دي��َك،  بكلتا  عينيَك  م��اء  تمسُح 
برعشٍة  لتطردهُ  نفًسا عميًقا  إلى جوفك 

عارمٍة في صورِة تنهيدٍة، تنظُر إلى المرآِة 
ل��تُ��م��ّش��َط ح��ّظ��َك وت��ج��م��َع م��ا تبقى منه 
وتدسُه في ظهِرَك، ال حاجة من أن يراهُ 

أحٌد لخّفتِه. 
ال��ب��اِب  مقبِض  على  قبضتَك  ت��ض��ُع 
لتفتَحُه، شيءٌ يدعوَك وآخٌر يمنُعَك لكّنَك 

ستخرُج كأمٍر البُّد منه!

لحظة! 
الّشارِع  نهايِة  عند  يقُف  اّلذي  أرأيت 
لم  ويكأّنه  وأن��اق��ت��ِه  وقلبِه  عقلِه  بكامِل 
بذلك.  يقول  الجميُع  قط،  سوءٌ  يمسسُه 
وحدك  علمك  مع  أنت  إّن��ه  جّيًدا  انظرهُ 
لليوم  أن��ت  لذلك  بعد!  ت��خ��رْج  ل��م  ب��أّن��ك 

تُحترُم حّتى من ِقَبِلَك!

لقاء غير ُمرتِقب
انتظرُت الُفراق قبل لُقياك..

اقتبسُت النصوص،
حفظُت البيوت،
جمعُت الصور،

وعزفُت الكمان بلحَظات الحنين
حاكيُت الطيور..وزرعُت الُزهور

يوم لُقياك..متى سيكون؟
هل سيأتي؟
هل سيزور؟

ُعدُت من جِديد
ألحالم الوِعيد

للحظات الرِجيف 
بين طيات السطور...رأيُت طفاًل من قريب

يجِلُس عند الهامش!
يضحك ويبكي في آٍن

واحد، فنِسيُت كل ماكتبت
وظللُت معه أبكي وأضحك..

حتى استرحت.

على لسان أحب األصدقاء 
■ بقلم: عالءالدين كويدير 

قالوا بأّن الّتدخين مضٌرّ بالّصحة
فتركُت الّسيجارَة معلقًة في المطفأة

وبأّن المعلبات مضّرة أيًضا
فتوقفُت عن شرائهن وصرُت آكل الخضروات

قالوا بأّن الخضروات مرشوشة بالمبيدات 
فأكلُت الخبَز الحاَف عوًضا عنها. 

قالوا بأّن الخبَز به محسنات
فتركته وصرُت آكل ما أخبز 

ومع بيض الّدجاج اّلذي أربيه
صرت سعيًدا بما أجني! 

كنُت أقرُأ بحبٍّ 
وأكتُب كّل ما يعني لي من القول
وعندما خرجُت زاٍه من مزرعتي

ريع قتلني أحد األشقياء في الّطريِق السَّ
بتهمة أّنني لم ُأِعّرْض نفسي يوًما للّتهلكِة 

على لساِن أحّب األصدقاء
ريع اّلذي سرقه الّطريق السَّ

وهو في سنبلِة عمره
بيل ساسي مستق النَّ الدُّ

وعلى لسان الُبنية المسكينة 
التي قرر أحدهم مضايقتها

وعلى لسان صاحب "البي أم"
وعلى لسان العمود أيًضا.

وعلى لسان الكثيرين مّمن 
ريع" أخذهم بسرعة "الّطريق السَّ

ونحن في أمسِّ الحاجة إليهم.
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المعاصرة المناضلة /  خديجه الجهمي
� عزيزي القارئ ، ها نحن نصل بك 
الى اخر حلقة � تلك التي تحدثنا فيها 
) بنت الوطن ( لتصف لنا بيتها التي 
االجتماعية  والحياة  به  تقطن  كانت 
في  سائدة  كانت  التي  واالقتصادية 
تلك الحقبة  � قائلة:� ) كان بيتنا ككل 
التقليدية  الهندسة  نفس  له  البيوت 
، التي تبدا بممر طويل يتوقف عند 
وسط  في  ساحة  على  تفتح  سقيفه 
البيت ، كان في كل ضلع من اضالعه 
مرصوفة  ارضيتهما  داري��ن  المربعة 
باإلسمنت � المساكن ، كانت عبارة عن 
مجموعة من البيوت الصغيرة مثال � 
بيت الرويعي � بيت نجم � وغيرها من 
من  مجموعة  كانت  ايضا   � البيوت 
 � خياط   � ح��داد   � عطار   � الدكاكين 
نجار � كانت هناك ساحة كبيرة يأتي 
كل  المدينة  خ��ارج  م��ن  ال��ب��دو  اليها 
 � الماشية  اعالف   � يبيعون   ، اسبوع 
يبيعون  فكانوا    � الحطب   � الشعير 
سلعا  مقابلها  ويشترون  منتجاتهم 
ومالبس � واشياء اخرى من الدكاكين 
بنا  � وهكذا من حين ألخر تذهب   )
تلك  عن  تعرفنا  كي   ) الوطن  )بنت 
الصناعات اليدوية السائدة في عقد 
الثالثينيات من القرن العشرين والتي 
كانت تقوم بها العائالت الليبية آنذاك 
والتي عاشت الراوية سنواتها االولي 
من عمرها فيها قائلة:� ) كانت عبارة 
تقوم  بسيطة  تقليدية  صناعات  عن 
بها بعض من العائالت الليبية ، مثل 
تنتعلها  التي  والرقعة  والبلغ  االحذية 
يصل  ح��ذاء  عن  عبارة  وهي  النساء 
ما  � وهي اشبه  الركبة  الى ما تحت 
يطلق عليه اال ) بالبوت (  �  تقول:�  
النساء  ت��أت��ي  بعدئذ   � ال��وط��ن  بنت 
من  والمقصوصة  المفصلة  بالقطع 
الجلود لتتحول بأناملها بواسطة اداة 
ذات راس حاد تسمي � المشفه � وهي 
تستعمل لخرم الجلد الذي يطرز فيما 
بعد بخيوط رفيعة من الجلد ذاته او 
بخيوط ملونة �   تستطرد بنت الوطن 

تقوم  فرج-  عائلة سيدي  اما  قائلة- 
تطرزها  التي  الخيول  اسرجه  بصنع 
والفضة  الذهب  من  بخيوط  النساء 
ف��رج  س��ي��دي  ب��دك��ان  ببيعها  وذل���ك 
تواصل  وه��ك��ذا   – الحشيش  بسوق 
بنت الوطن كي تحدثنا عن دور باقي 
التي  الحرجة  الفترة  تلك  في  االسر 
كانت تمر بها ليبيا آنذاك – قائلة- 
اما خالتي سعده وبناتها وزوجة ابنها 
يصنعون  اخ��ر  بيت  في  جميعا  فهم 
الثياب الخاصة بالرجال من الصوف 
الذي يقيمن بغزله ونسجه – كما تعمل 
نساء اخريات في صنع الجوارب من 
القطن او الجدائل المستعادة من بقايا 
الصوف المصبوغ بالون االسود ، كما 
ان هناك نساء اخريات يعملن في فن 
الدانتيل او الكروشة التي تصنع منها 
انصاف اكمام وياقات المريول وذلك 
تحت  يلبس  الذي  القصير  القميص 
الزي الشعبي للنساء ، تذهب بنا بنت 
قائلة:�   ، وتيقظ  نباهة  في   ، الوطن 
ك���ان ج���دى ال��ب��ع��ب��اع، دائ��م��ا ي��رت��دي 
واكثر من سروال   ، اكثر من قميص 
، تقول عندما كنت اسأله ، لماذا يا 
 ، ؟  المالبس  ه��ذه  كل  ترتدي  ج��دى 

يأتي  عندما  ق��ائ��ال:�   ، يجيبني  ك��ان 
االيطاليون للقبض علي اكون مستعدا 
ومحصنا ، على االقل بارتداء ماهوا 
اكثر مما هو معتاد من المالبس !!!� 
بالجانب  والدها  اهتمام  اط��ار  وفي 
االعالمي مما يؤكد على مدى اهميته 
لها مبكرا  تقول:� خديجه الجهمي � 
مع اطاللة عام 1934م � احضر لي 
والدي � راديو كبير � كنا نسمع عبره 
االذاعة بصعوبة اثناء الليل ولكن كان 
ومن   ، واضحا  يصلنا  طنجة  رادي��و 
تتحدث  ،وم��ا  المناضلة  ه��ذه  خ��الل 
عنه خالل حقبة االستعمار االيطالي 
، يعتبر اضافة لتاريخ حركة المقاومة 
الليبية ، لذا اردنا ان نؤرخ لها مسيرتها 
النضالية ابان الحرب العالمية الثانية 
وهي عبارة عن مشاهدات وشهادات 
ل��ه��ذه الحقبة  اث��ب��ات م��ن م��ع��اص��رة 
االستعمارية وهي كشاهدة على غبن 
االيطالي  االستعمار  ق��س��اوة  وم��دى 
في ليبيا �  رحمها الله رحمة واسعة 

واسكنها فسيح جناته �
 المصادر  / من مذكرات ولقاءات 
� خديجه  الوطن  بنت   � مع  مختلفة  
الجهمي � رحمها الله                         

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 

4

الى  الزال��ت  التاريخية  غدامس  مدينة 
الليبية  االث��ار  من  بمخزون  تحتفظ  االن 
 ( له  ويقال   ) تم سمودين    ( العريقة في 
في صورة  تماثيل  وه��ي   ) االص��ن��ام  سهل 
انسان ، ولقد تم بنائها بأحجار الجبس � 
وقد قيل ، انها بقايا معابد قديمة ، في عهد 
ومن   ) جستنيان   ( البيزنطي  اإلمبراطور 
خاللها كان الرومان ينشرون المسيحية ما 

بين السكان � ) المحرر (

شهدت هذه المنطقة في 24 � ديسمبر 
ضد  عنيفة  معركة   � 1913م  ع��ام  م��ن 
الطليان ، وهي تعتبر من اهم المعارك التي 
جرت في تاريخ الجهاد حيث تصدى فيها 
المجاهدون � بقيادة المجاهد الكبير محمد 
بن عبدالله البو سيفي � القوات االيطالية 
لالستالء  والتي جردها   ) مياني   ( بقيادة 
ليبيا  من  الجنوبية  والمناطق  ف��زان  على 
،وكانت قوات ) مياني ( قد اصطدمت بقوة 
المجاهدين في معركة ) لشب � واشكدة (  

� ) المحرر ( 

)   معلم من مدينة   (

) من معارك الجهاد (

مدينة � غدامس � التاريخية

في مثل هذا � الشهر � 
نوفمبر 1931م 
منطقة �  براك الشاطئ

094 321 96 12
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حوادث

اإلدارة العامة للبحث الجنائي تطلق الخطة 
األمنية " ب " والبداية بسرت

في غضون 8 ساعات من وقوع الجريمة 

تحريات مركز شرطة الصابري تقبض على القاتل

بسبب اليقظة األمنية 
القبض على تشكيل عصابي يسلب العمالة الوافدة 

الديوان \ خاص
االدارة  أع����ل����ن����ت 
الجنائي  للبحث  العامة 
تطبيق  ف��ي  م��ب��اش��رت��ه��ا 
ال��خ��ط��ة االم���ن���ي���ة رق��م 
تستهدف  وال���ت���ي  )ب( 
والطرق  الليبية  ال��م��دن 
وال��ب��واب��ات  الصحراوية 
وهي المرحلة الثانية من 
العامة  األم��ن��ي��ة  الخطة 
التي بدأت اولي مراحلها 
ال��م��ت��م��ث��ل��ة ف���ي ال��خ��ط��ة 
الفترة  خ���الل  )أ(  رق���م 
مدينة  داخ���ل  الماضية 

بنغازي. 
وب���ح���س���ب م�����ا ق���ال 
م��س��اع��د ض��اب��ط ول��ي��د 
باسم  المتحدث  العرفي 
للبحث  ال��ع��ام��ة  اإلدارة 
ال���ج���ن���ائ���ي ل��ص��ح��ي��ف��ة 
المرحلة   " ف��إن  ال��دي��وان 
ال���ث���ان���ي���ة م����ن ال��خ��ط��ة 

ان��ط��ل��ق��ت ف����ي م��دي��ن��ة 
وح��دات  بانتقال  س��رت 
لالنضمام  ب��ن��غ��ازي  م��ن 
في  االدارة  ف����رع  إل����ي 
بالتنسيق  وذلك  المدينة 
مع غرفة عمليات سرت 
الكبرى علي أن تستكمل 

)ب(  الخطة  بنود  باقي 
الليبية  المدن  باقي  في 

خالل الفترة المقبلة ".
العرفي  وليد  وأضاف 
ان " الخطة االمنية التي 
اإلدارة  عليها  ت��ش��رف 
الجنائي  للبحث  العامة 

من  وح���دات  وبمشاركة 
بدأت  والشرطة  الجيش 
قبل شهر بتطبيق الخطة 
والتي  )أ(  رق��م  األمنية 
إط��الق  ب��ن��وده��ا  شملت 
حملة األمن الظاهر وغير 
مدينة  لتأمين  الظاهر 

القبض  ب��ه��دف  ب��ن��غ��ازي 
وتنفيذ  المطلوبين  على 
أوامر الضبط واإلحضار 
المحامي  ع��ن  ال��ص��ادرة 
استئناف  بمحكمة  العام 
بنغازي ومختلف النيابات 
ال���ج���زئ���ي���ة ب��ال��م��دي��ن��ة 
إض����اف����ة إل�����ى ت��ك��ث��ي��ف 
ال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ري في 
الجنائية  القضايا  كافة 
مجهول  ض��د  ال��م��ق��ي��دة 
وكشف الجناة وتقديمهم 
للعدالة لينالوا جزاؤهم".
ك��م��ا ت��ه��دف ال��خ��ط��ة 
العرفي  بحسب  األمنية 
إلى " الحد من الظواهر 
ال���س���ل���ب���ي���ة وم���س���ان���دة 
في  الضبطية  األج��ه��زة 
المنوطة  بمهامها  القيام 
حالة  على  للحفاظ  بها 
األم������ن ال������ذي ت��ع��ي��ش��ه 

المدينة ".

الديوان \ خاص
ألقى أعضاء تحريات مركز شرطة الصابري  
القبض على مجرم  قام بقتل شخص سوداني 
رقبته   ف��ي  بسكين  طعنه  أن  بعد  الجنسية  
وقام  ال��ع��رب،   وإل��ق��اء جثته بجوار س��ورس��وق 
بسرقة سيارته والذ بالفرار ليتم القبض عليه  
في غضون ثمان ساعات من ارتكابه للجريمة 

الشنعاء.
جريمة القتل

أعضاء  ع��ث��ور  بعد  القبض  عملية  ج���اءت 
جثة  على  الصابري  شرطة  بمركز  التحريات 
الرصيف  على  ُملقاة  البشرة  أسمر  لشخص 
القريب من سوق العرب بمدينة بنغازي بحسب 
عبر صفحتها  المدينة  أمن  مديرية  أعلنت  ما 

الرسمية على فيسبوك.
المديرية قالت انه " على الفور أصدر رئيس 
مركز شرطة الصابري تعليماته بتشكيل فريق 
من وحدة التحريات وُشعبة المعلومات بالمركز 
عليه  المجني  عن  المعلومات  وجمع  للتحري 
المعلومات  جمع  وبعد  سكنه  ومحل  وهويته 
والتحري اثبتت المعلومات بحسب المديرية أن  
ويعمل  الجنسية  سوداني  لشخص  تعود  الجثة 
من  وهو  العام  لدى مستشفى جردس  ممرض 

في  عليه  يتردد  وكان  يونس  بن  منطقة  سكان 
مواليد 2003  ليبي من  اقامته شخص  محل 

مشتبه به في ارتكاب الجريمة.
وأضافت المديرية انه " بعد التحري واثناء 
بيكاتشو  آلية نوع هونداي  بيع مركبة  محاولته 
تم  السرتي  بمنطقة  ال��س��ي��ارات  ت��ج��ار  ألح��د 

القبض عليه واالنتقال به الى المركز. 

تحقيقات 
افاد  معه  باالستدالل   " المديرية  تابعت  و 
تخص  بيعها  ينوي  التي  اآلل��ي��ة  المركبة  ب��أن 
المجني عليه وافاد ايضا ان المجني عليه لديه 
 ) بيكاتشو  .هيونداي  )افانتي  آليتان  مركبتان 
ينوي بيع احداهما وخالل عملية البيع الملفقة 
على  التحايل  خاللها  من  الجاني  حاول  والتي 
الهاتف بوجوده بالقرب  المجني  بإخباره عبر 
الذين  المشترين  احد  رفقة  العرب  سوق  من 
المجني  ترجل  وف��ور  السيارة  بشراء  يرغبون 
اعلى  في  بسكين  طعنه  الجاني  لمالقاة  عليه 
القريب  السور  ورماه عقب ذلك بجوار  الرقبة 
من السوق و من ثم قام باإلستيالء على السيارة 
التي كان يقودها المجني عليه واخفائها بجوار 
العمارات المقابلة للسوق ثم قام بسرقة السيارة 
االخرى التي يملكها المجني عليه وقام بتعتيمها 
وتغيير مالمحها بأحد المحال المختصة بسوق 
هاتف  ببيع  اإلجرامي  فعله  اكمل  ثم  الحديقة 
المجني عليه المحمول الذي كان بحوزته خالل 
عملية الطعن ألحد المحال بمبلغ 300 دينار 
التهم  بكافة  التحقيق  خالل  الجاني  ،واعترف 
المنسوبة اليه وتمت احالته للجهات المختصة 

الستيفاء االجراءات القانونية حياله ". 

الديوان \ خاص
بمركز  ال��ت��ح��ري��ات  أع��ض��اء  تمكن 
ش��رط��ة رأس اع��ب��ي��دة  ب��ال��ت��ع��اون مع 
الجنائي  البحث  لقسم  تابعة  دوري���ة 
أف��راد  أح��د  على   القبض   إلقاء  من 
تشكيل ُعصابي  يقومون بسرقة وسلب  
بترويعهم  الوافدة   العمالة  مدخرات 

تحت تهديد  السالح .
عامل يتقدم بشكوى 

جاءت عملية القبض بعد قيام أحد 
الجنسية(  )مصري  ال��واف��دة  العمالة 
يحملون  اشخاص  ثالثة  عن  باإلبالغ 
س��الح ن��اري ن��وع )خ��رط��وش( وس��الح 
اب��ي��ض ق��ام��وا ب��ال��رم��اي��ة ع��ل��ى أح��د 

االش��خ��اص وإص��اب��ت��ه داخ���ل السكن 
الخاص بهم وذلك لغرض السلب.

المركز أوض���ح ان��ه ف��ور ذل���ك  تم 
تكليف دورية تابعة لمركز شرطة رأس 
الواقعة  مكان  إلى  باإلنتقال  اعبيدة  
الدورية  انتقال  وعند  الجناة  وضبط 
دوري��ة  مع  وبالتعاون  للمركز  التابعة 
أخرى تابعة لقسم البحث الجنائي تم 
قاموا  الذين  األش��خ��اص  أح��د  ضبط 
بعملية السلب واإلنتقال به إلى المركز.

22 شخص تم سلبهم 
مع  باإلستدالل  أن��ه   المركز  وتابع 
عصابة  بأنهم  أف��اد  عليه  المقبوض 
وبحوزتهم  اشخاص  ثالثة  من  تتكون 

واسلحة  )خرطوش(  نوع  ن��اري  سالح 
بيضاء وانهم قاموا بالسطو على منزل 
من  ُمستأجر  حسين  سيدي  بمنطقة 
مبلغ  بسلب  وقاموا  وافدة  عمالة  قبل 
مالي وقدره 25 ألف دينار ليبي وعدد 
اجهزة  وع���دد2  محمولة  ه��وات��ف   5
ان��ت��رن��ت وأف����اد اي��ض��ا ب��أن��ه ت��م جمع 
من 22 شخص  اكثر  من  المبلغ  هذا 

مصري  .
أنه  المركز  أوضح  ذلك  على  وبناء 
المالي  المبلغ  من  جزء  استجالب  تم 
وال���ه���وات���ف ال��ن��ق��ال��ة و ات���خ���اذ ك��اف��ة 
واحالته  حياله  القانونية  اإلج���راءات 

الى جهات االختصاص.

الديوان \ خاص
لقسم  تعليماته  بنغازي   أمن  أصدرمدير 
التمركزات األمنية التابع لمديرية أمن بنغازي  
التسول  ظاهرة  ضد  أمنية  بحملة  بالقيام 
القائمين  األش��خ��اص  وض��ب��ط  ب��ال��ت��ج��وال 

بالتسول للقضاء على هذه الظاهرة. 
جاء ذلك لكثرة البالغات والشكاوى  من 
التي  التسول  ظاهرة  ضد  المواطنين  ِقبل 
مدينة  ب��ش��وارع   بكثرة  منتشرة  اصبحت  
قامت  التعليمات   إص��دار  بعد   ،و  بنغازي 
األمنية  التمركزات  لقسم  التابعة  الدوريات 
بالتعاون مع وحدة الشرطة النسائية بضبط 
وتسليمهم  النسائي  العنصر  من  المتسولين 

إلى جهات االختصاص.

الديوان \ خاص
أمن  بمديرية  العامة  التحريات  قسم  داه��م 
بنغازي بإمرة رئيس القسم ، شقة بمنطقة شبنة  
تحوي أكثر من 1200 لتر من الخمور محلية 
الصنع معبئة داخل "70" جالون سعة 20 لتر 
تم  حيث  لبيعها  ُجهزت  كمية  إل��ى   باإلضافة 

تشميع الشقة.
استدالل ومداهمة 

مدينة  أم��ن  مديرية  أوض��ح��ت  جانبها  م��ن 
لها  التابع  العامة  التحريات  قسم  أن  بنغازي 
من  لتر   "1200" م��ن  أكثر  ضبط  م��ن  تمكن 
الخمور محلية الصنع داخل شقة بمنطقة شبنة 

بالمدينة.
الرسمية  صفحتها  عبر  المديرية  واضافت 
واالستدالل  التحري  بعد   " أنه  فيسبوك  على 
من  االذن  وأخ���ذ  ال��الزم��ة  المعلومات  وج��م��ع 
التحريات  قسم  أعضاء  أنطلق  العامة  النيابة 
العامة بمديرية أمن بنغازي بإمرة رئيس القسم 
لمداهمة الشقة المذكورة  ليتم ضبط أكثر من 
معبئة  الصنع  محلية  الخمور  من  لتر   1200
الشقة   داخل  لتر  قالون سعة 20   "70" داخل 
باإلضافة  إلى األخرى التي يتم تجهيزها لبيعها 
حيث تم تشميع الشقة بعد ما تبين أن المسؤول 
اإلتجار  في  السوابق  ذوي  من  العمل  هذا  عن 
أعضاء  تمكن  كما    " .م  ح   " ويدعى  بالخمور 
القسم من ضبط مركبته التي يقوم بتوزيع هذه 
الخمور من خاللها وتم الوصول لكامل معلوماته 
قسم  قبل  من  اآلن  مالحقته  وتتم  الشخصية 

التحريات لتسليمه إلي النيابة العامة.

بعد إنتشار ظاهرة التسول بالمدينة 
مديرية أمن بنغازي ُتطلق حملة 

أمنية لضبط المتسولين

قسم التحريات العامة بنغازي 
 يداهم وكرًا يحوي 1200 

لترمن الخمور 
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عقد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية 
الماضي،  األربعاء  يوم  الجويفي  الشفيع  عبد 
اجتماًعا مع رئيس االتحاد الليبي لكرة السلة 
فؤاد برغش، بحضور أعضاء اإلدارة باالتحاد..

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الرياضة 
ربيع خليفة، إن سيادة الوزير عّبر خالل اللقاء؛ 
عن سعادته البالغة باألداء الذي ظهرت عليه 
كرة السلة الليبية، بعد انتهاء الموسم الحالي.

وأضاف خليفة أن رئيس االتحاد الليبي لكرة 

السلة فؤاد برغش، اطلع الوزير على متطلبات 
والعراقيل  الصعوبات  وتحديد  اللعبة،  اتحاد 
كما  حلحلتها،  وآلية  اللعبة  اتحاد  تُواجه  التي 

تطرق للمشاركات الخارجية وآلية دعمها..
اللقاء  وتابع خليفة  أن برغش؛ أكد خالل 
القرارات  من  جملة  اتخذ  اللعبة،  اتحاد  بأن 
السلة  لكرة  الوطني  المنتخب  تشكيل  أهمها؛ 
الالعبون  به  الذي ظهر  الجيد  المستوى  بعد 
خالل الموسم الحالي، منوها بأن اتحاد اللعبة  

ومتوسطة  ال��م��دى  بعيدة  بخطة  ال��ع��دة  يعد 
المدى، من أجل تكوين منتخب قادر على وضع 
والدولية  العربية  المحافل  في  قوية  بصمة 

القادمة..
مع  ُمتابع  سيكون  الوزير  أن  خليفة  وذك��ر 
رئيس االتحاد خطوة بخطوة، من أجل حلحلة 
كل الصعوبات التي يواجها اتحاد اللعبة، مؤكًدا 
االتحادات  لكل  الرياضة  وزارة  ومساندة  دعم 

الرياضية، لتشريف ليبيا إقليمًيا ودولًيا. 

وزير الرياضة ُيناقش مشاكل التي تواجه االتحاد الليبي لكرة السلة

ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز في اسبوعه الثاني  لفرق المجموعة األولى

األهلي واألخضر والنصر والهالل تحقق التفوق ودارنس وخليج سرت يكتفيان بالتعادل

أص�����در رئ���ي���س االت���ح���اد 
بوكسينك  ل��ك��ي��ك  ال��ل��ي��ب��ي 
وال����ري����اض����ات ال��م��م��اث��ل��ة 
م��ح��م��د ال�����زروق ال��ش��ري��ف، 
ف��ي ك��ت��اب م��وج��ه ل��رؤس��اء 
األندية والصاالت الرياضية 
ليبيا  بطولة  في  المشاركة 
والرياضات  بوكسينغ  للكيك 
المماثلة بالتواصل مع اللجنة 

الفنية المشكلة بالخصوص.
ه����ذا وت��ض��م��ن ال��ك��ت��اب 
والفرق  األندية  دعوة رؤساء 
وال��الع��ب��ي��ن ب��ال��ت��واص��ل مع 
المنظمة  ال��ل��ج��ن��ة   رئ��ي��س 
التي  زي��دان  للبطولة  أحمد 
بنغازي  مدينة  ستحتضنها 
ف�����ي  م��ن��ت��ص��ف دي��س��م��ب��ر 

الجاري. 

دعوة األندية والصاالت للمشاركة في بطولة 
ليبيا للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة 

الديوان - وال
الماضيين  والثالثاء  االثنين  يومي  ج��رت 
م��ن��اف��س��ات ذه����اب األس���ب���وع ال��ث��ان��ي ل��ف��رق 
الممتاز  الليبي  الدوري  من  األولى  المجموعة 
فرق  الجولة  ه��ذه  في  وحققت  ال��ق��دم،  لكرة 
التفوق  واألخ��ض��ر  واأله���ي  وال��ه��الل  النصر 
بينما  رصيدها  الى  طاملة  نقاط   3 مضيفة 
بالتعادل  س��رت  وخليج  دارن��س  فريق  اكتفى 
التعادل  بعد  لكليهما  واح��دة  نقطة  واض��اف��ة 
السلبي في المبارة التى جرت بينهما االسبوع 

الماضي.
التحدي  متاعب  م��ن  ي��زي��د  النصر 

بثنائية
من  ال��ق��دم  لكرة  األول  النصر  فريق  زاد 
تفوقه  عقب  التحدي،  ج��اره  ومعاناة  متاعب 
جرت  التي  المباراة  في  نظيفة،  بثنائية  عليه 
– يوم الثالثاء الماضي – على أرضية ملعب 

شهداء بنينا الدولي.
شباك  تلقى   ، األخ��ض��ر  خماسية  فبعد 
في   ، النصر  مهاجمي  م��ن  هدفين  التحدي 
جمعة  عمر  أش��رف   ( الحكم  توسطها  مباراة 
(، السيما أن النصر تمكن من السيطرة على 
مجريات اللعب، باحثاً عن تعويض تعادله في 

الجولة األولى أمام دارنس.
أول  تحقيق  ف��ي  ال��ن��ص��ر  ون��ج��ح  ه���ذا 
روما  سالم   ( مهاجمه  طريق  عن  أهدافه 
الحارس  الكرة فوق  والذي بدوره وضع   ،)
التمريرة  من  ومستفيداً   ،) عياد  )أحمد 
البينية التي لعبها زميله بالفريق من وسط 
الملعب ) حمزة الزوي (، وذلك في الدقيقة 
ال��م��داف��ع األي��م��ن  )31(، ف��ي ح��ي��ن ع���زز 
بهدف  النتيجة  المقصي(  )أحمد  للنصر 
مستغاًل   ،)36( الدقيقة  في  وذل��ك   ، ث��اٍن 
في ذلك الخروج الخاطئ للحارس ) أحمد 

عياد (.
وبهذا الفوز، حصد فريق النصر أول ثالث 
نقاط له هذا الموسم ، رافعاَ رصيده إلى )4( 
نقاط من فوز وتعادل، في حين بقية التحدي 

من دون نقاط تذكر 

األخضر يحقق فوزه الثاني توالًيا في 
الدوري على ضيفه التعاون

القدم  لكرة  األول  األخضر  فريق  واص��ل 
محققاً  اإليجابية،  ونتائجه  انتصاراته  سلسلة 
الليبية،  بالبطولة  توالياً  الثاني  فوزه  ذلك  في 
عقب تفوقه على ضيفه التعاون بنتيجة هدفين 

نظيفين. 
الثالثاء  ي��وم   – ج��رت  التي  المباراة  ه��ذه 
الشهداء  ملعب شيخ  أرضية  الماضي – على 
عبد   ( الحكم  توسطها  البيضاء،  مدينة  في 
أكثر  األخضر  فيها  ك��ان   ،) ال��راع��ي  المؤمن 
جدية ورغبة كبيرة في تحقيق االنتصار، حيث 
تسجيل  من   )9( الدقيقة  في  األخضر  تمكن 
أول األهداف، وذلك عن طريق مهاجمة ) علي 
األول  الشوط  دقائق  تنتهي  ومعها   ،) أم��ادو 

بهدف وحيد.
األخضر  أداء  تحسن  الثاني  الشوط  في 
كثيراً، متقدماً نحو خشبات الحارس ) فتحي 
الطلحي ( باحثاً عن تعزيز النتيجة بهدف ثاني، 
في حين كانت أخطر فرص األخضر بواسطة 
بمحاذاة  مرت  والتي   ) كراوع  أحمد   ( رأسية 

القائم األيمن، وذلك في الدقيقة )70(، فيما 
صوب الالعب ) صهيب بن سليمان ( كرة قوية 

علت العارضة، وذلك عند الدقيقة )77(.
وبعد جملة من الفرض أهدرت من جانب 
ال��ب��دي��ل ) مؤيد  ف��ري��ق األخ��ض��ر ، اس��ت��ط��اع 
ثاني،  بهدف  النتيجة  مضاعفة   ) القريتلي 
مستفيداً من عرضية زميله ) المهدي الكوت ( 

المتقنة ، وذلك عند الدقيقة )90+4(.
فرق  األخ��ض��ر  فريق  ال��ف��وز تصدر  وب��ه��ذا 
نقاط   )6( برصيد  وذلك  األول��ى،  المجموعة 
جمعها من فوزان، فيما تجمد رصيد التعاون 
أم��ام  ت��ع��ادل  م��ن  جمعها  واح���دة  نقطة  عند 
)وال  البيضاء.  أخضر  أمام  وخسارة  الهالل، 

� البيضاء
األهلي بنغازي ُيعمق من جراح شباب 

الجبل
ضيفه  ج��رح  بنغازي  األهلي  فريق  عّمق  
شباب الجبل بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدف 
وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على 

أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي .
التي  المباراة  خالل  جاءت  األهلي  ثالثية 

أفتتحها  حيث   الماضي؛  اإلثنين  ي��وم  ج��رت 
بتصويبه   ) بورقيقة  ) جمعة  األيسر  مدافعها 
يسارية عانقت شباك  الحارس ) عبد الرحيم 
شحات ( عند الدقيقة )28(، وأحتسب  حكم 
اللقاء ) محمد بن رشدان ( ركلة جزاء لفريق 
محمد   ( ال��الع��ب  لها  ت��ق��دم  الجبل،  ش��ب��اب 
الدقيقة  في  التعادل  بها  م��درًك��ا    ) العوامي 

.)45(
األهلي  ماكينة  تمكنت  الثاني،  الشوط  في 
من مواصلة الدوران التهديفي، حيث ضاعف 
مهاجمه ) أكرم الزوي ( النتيجة بهدف ثاٍن مع 
من  ب��دوره  مستفيًدا    ،)66( الدقيقة  مطلع  
تمريره زميله ) عبد الله بلعم(، وعاد صاحب 
الهدف الثاني ) أكرم الزوي ( ليُمرر كرة بينية  
يتردد  ل��م  ال��ذي   ،) طقطق  حسين   ( لزميله 
الهدية داخل شباك ) عبد الرحيم  إيداع  في 

شحات(.
بهذا الفوز، تصدر األهلي  فرق المجموعة 
فوزين،  نقاط حققها من   )6( برصيد  األولى 
فيما بقي  فريق شباب الجبل من دون نقاط.

 الشريف يمنح الهالل فوًزا  ثميًنا على 

الصداقة
منح المهاجم  )علي الشريف( فريقه الهالل 
على  تفوقه  عقب  وثمينة،  مهمة  نقاط  ثالثة 
مستضيفه الصداقة بنتيجة هدف دون رد، في 
الفريقين  على أرضية  التي جمعت   المباراة 

ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء.
هذه المقابلة التي  جرت  مساء يوم االثنين 
معتز   ( ال��دول��ي  الحكم  توسطها  ال��م��اض��ي 
الشلماني (، دخلها الفريقين وكل منهما يأمل 
دخل  فالصداقة  إيجابية،  نتيجة  تحقيق  في 
حققه  ال��ذي  تفوقه  تكرار   أم��ل  على  اللقاء  
على شباب الجبل في ديربي شحات، لحساب  
المواجهة  الهالل  دخل  بينما  األول��ى،  الجولة 
االنتصارات  ونغمة  توازنه  استعادة  عن  باحثًا 

التي حققها الموسم الماضي.
الحذر  سادها  اللقاء؛  من  األول��ى  الحصة 
الشديد، ولم تظهر بالمستوى الفني المطلوب، 
المرميين  على  الهجمات  جميع  أن   السيما 
كانت عقيمة، وباءت بالفشل، ولعل أبرز كرة في 
النصف األولى هي الكرة الحرة المباشرة التي 
وجدت   ) رزق  علي   ( الصداقة  العب  نفذها 
 ) أمحمد  كبالن   ( الحارس   أي��ادي  بدورها  
لتبعدها إلى ركنية، وذلك في الدقيقة )28(.

ال��ش��وط ال��ث��ان��ي؛ ج��اء س��ري��ًع��ا م��ن جانب 
نجح   )48( الدقيقة  مطلع  فمع  الضيوف، 
الالعب ) علي الشريف ( إيداع  الكرة المرتدة 
من الحارس  )جمال سلطان ( داخل الشباك 
، مستغال  تصويبة قوية التي كانت من جانب 

العاجي )إسماعيل باكايوكو(.
الصداقة تحرر من منطقة الدفاع، وأصبح  
النتيجة  بغية تعديل  الهالل،  يجاري وياُلعب  
يصل  أن   )51( الدقيقة  في  الصداقة  ،وك��اد 
إلى مرمى الهالل، وذلك عبر رأسية العبه ) 
القائم  بمحاذاة  مرت  التي   ) العبد  الله  عبد 

األيسر للحارس ) كبالن أمحمد(.
إلى  الهالل رصيده  الفوز، رفع فريق  بهذا 
)4( نقاط من تعادل وفوز، فيما تجمد رصيد 
الصداقة عند النقطة )3(  جمعهما من فوز 

وخسارة. 


