
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية يوم الثالثاء 
المستشار  النواب  مجلس  رئيس  برئاسة  الماضي 
وبحسب  ن��ائ��ب��اً،   101 وبحضور   ” ص��ال��ح  “عقيلة 
السيد  ال��ن��واب  مجلس  ب��اس��م  ال��رس��م��ي  المتحدث 
الستعراض  خصصت  الجلسة  فان  بليحق  عبدالله 
باشاغا”  السيد” فتحي  الحكومية لحكومة  التشكيلة 
نالت   ، للحكومة  الثقة  منح  على  التصويت  وبعد 

الحكومة الثقة ب� )92( صوتاً.
يوم  الرسمية  جلسته  ال��ن��واب  مجلس  واستأنف 
النواب  مجلس  رئيس  برئاسة  الماضي  الخميس 
المستشار عقيلة صالح، وبحسب المتحدث الرسمي 
فان  بليحق  عبدالله  السيد  ال��ن��واب  مجلس  باسم 
بتالوة  الجلسة  افتتح  النواب  مجلس  رئيس  السيد 
للحكومة  الثقة  منحوا  الذين  النواب  السادة  أسماء 
والنصاب القانوني الصحيح الذي نالت بها الحكومة 
ثقة المجلس، كما تم خالل جلسة اليوم أداء اليمين 
السادة  من  وع��دد  الحكومة  رئيس  للسيد  القانونية 

الوزراء .
وضمت الحكومة التي منحت الثقة برئاسة فتحي 
باشاغا؛ ثالث نواب لرئيس الوزراء، عن الشرق علي 
فرج القطراني وعن الغرب خالد علي األسطى وعن 
و)6(  وزي��را  و)29(  الزادمة،  معتوق  سالم  الجنوب 

وزراء دولة . 
 وفيما يلي الحقائب الوزارية وأسماء الوزراء التي 

أسندت إليهم الحقائب : - 
الدولي - حافظ  التعاون  و  الخارجية  وزارة   1- 

قدور 
2 - وزارة الدفاع - أحميد علي دومة 

- 3 وزارة العدل - خالد مسعود عبدربه 
محمد  عصام  العميد:   - الداخلية  وزارة   -  4

بوزريبة 
5 - وزارة التخطيط و المالية - أسامة سعد حماد 
6 - وزارة التربية و التعليم - جمعة خليفة محمد
7 - وزارة الحكم المحلي - سامي على الضاوي 

8 - وزارة الشؤون االجتماعية - المبروك محمد 
غيث الطاهر 

الحكيم  عبد   - النقل  و  المواصالت  وزارة   -  9
محمد الغزيوي 

10 - وزارة الموارد المائية - محمد عبد الكريم 
دومة 

11 - وزارة الثروة البحرية - علي ميالد بن يونس 
12 - وزارة الثقافة - صالحة التومي الدروقي 

 - العلمي  البحث  و  العالي  التعليم  وزارة   -  13
عاشور عمر عيسى عمر 

14 - وزارة التعليم التقني - فرج خليل سالم 
15 - وزارة العمل و التأهيل - عبد الله الشارف 

ارحومة 
الله  عبد  - هشام  المدني  الطيران  وزارة   -  16

أبوشكيوات 
 - المتجددة  الطاقات  و  الكهرباء  وزارة   -  17

عوض غنيوة البدري 
18 - وزارة االتصاالت و المعلوماتية - سالم عبد 

الله محمد الناجي 
19 - وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية - يونس 

سالم حسن العرفي 
عبد  محمد   - المعادن  و  الصناعة  وزارة   -  20

القادر السعيدي 
سالم  جمال   - والتجارة  االقتصاد  وزارة   -  21

شعبان  
البال  نصر شرح   - العامة  األشغال  وزارة   -  22

محمد 
سعد  السعيدي  علي   - االستثمار  وزارة   -  23

القايدي 
24 - وزارة السياحة و األثار - على قلمه محمد 
أبوبكر  محمود   - المدنية  الخدمة  وزارة   -  25

بونعامة 
26 - وزارة الرياضة - عبد السالم عبدالله غويلة 
محمد  شعيب  المهدي   - الشباب  وزارة   -  27

عطية الله 
28 - وزارة البيئة - محمد عبد الحفيظ الصداعي 

29 - وزارة الصحة -عثمان عبدالجليل محمد
كما ضمت التشكيلة الوزارية وزراء الدولة وهم:- 

1 - وزير الدولة لشؤون الحكومة - محمد أحمد 
فرحات 

 - التشريعية  السلطة  لشؤون  الدولة  وزي��ر   -  2
محمد سليمان أبو زقية 

 - غير شرعية  الهجرة  لشؤون  الدولة  وزير   -  3
فتحي محمد موسى التباوي 

4 - وزير الدولة لشؤون االتصال - خالد أحمد 
علي السعداوي 

5 - وزير الدولة لشؤون المرأة - انتصار عيسى 
سالم عبود 

6 - وزير الدولة لشؤون المهجرين والمفقودين - 
على أبوبكر قدور 

ب��� )92( ص��وت��ًا ال���ن���واب  م��ج��ل��س  ث��ق��ة  ت��ن��ال  ب��اش��اغ��ا”  ف��ت��ح��ي  ال��س��ي��د”  ل��ح��ك��وم��ة  ال��ح��ك��وم��ي��ة  التشكيلة 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

رئيس مجلس النواب: ينبغي التركيز 
على أولويات واحتياجات المواطن

اخبار

اخبار

ص2

ص3

رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
يلتقي سفير جمهورية سان مارينو

اخبار

اقتصاد

ص4

ص5

اتفاق ليبي - سعودي على 
عودة الرحالت الجوية لشركات 

وزير االقتصاد والتجارة يبحث المخزون 
االستراتيجي من دقيق المخابز

المكلف  الحكومة  رئيس  اكد 
"فتحي  النواب  قبل مجلس  من 
باشاغا" بأنه سيعمل  من أجل 
االنتقالية ودعم  المراحل  إنهاء 
الى  مشيرا  االنتخابية،  العملية 
مهامها   ستباشر  حكومته  أن 
بقانون  ول��ي��س  ال��ق��ان��ون  ب��ق��وة 

القوة.
وقال باشاغا في كلمة القاها  
أداء  عقب  النواب  مجلس  أم��ام 
"يوم  القانونية،  اليمين  حكومته 
الخميس الماضي" ان اليوم  هو 
قدرتنا  فيه  أثبتنا  تاريخي  يوم  
على االستقالل بقرارنا وتحديد 
النوايا  ص��دق��ت  متى  مصيرنا 
على  الوطنية  المصلحة  وغلبنا 
المصلحة الشخصية"  معربا عن 
ثقته في السلطة التشريعية وان 
بمسؤولياتها  ستضطلع  حكومته 
، عبر  لالزمات  الحلول   ووضع 

عملية دستورية شفافة . 
حكومته  أن  باشاغا  وأع��ل��ن   
الخيارات  كافة  دراسة  ستباشر 
وال��ت��داب��ي��ر ال���الزم���ة الس��ت��الم 
طرابلس  العاصمة  في  السلطة 
ب��ق��وة ال��ق��ان��ون ول��ي��س ب��ق��ان��ون 
أداء  على  قدرته  مؤكدة  القوة، 
الدور  مثمنا   االستحقاق،  هذا 
للمجلس  ال��م��ت��م��ي��ز  ال���وط���ن���ي 

ال����رئ����اس����ي ودع����م����ه ال���دائ���م 
للمصالحة الوطنية  .

للتعامل  تطلعه  باشاغا  وأك��د 
مع كافة الدول بما يخدم مصلة 
أنه  إلى  مشيرا  الليبي،  الشعب 
بسبب  والزهو  بالفخر  يشعر  ال 
مع  بالعمل  متعهدا  األمانة،  ثقل 
المصالحة  لتحقيق  الليبيين 

والعدالة والبناء واالزدهار  .

"فتحي باشاغا" يؤكد في كلمة امام مجلس النواب بأنه سيعمل من 
أجل إنهاء المراحل االنتقالية ودعم العملية االنتخابية 

ما  وب���ش���دٍة  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  أدان 
تعرض له عدد كبير من أعضاء مجلس 
والثالثاء  االثنين  يومي  خ��الل  ال��ن��واب 
لهم  بالقتل  تهديدات  من  الماضيين، 
ولعائالتهم، والتهديد بالمنع من العودة 
لبيوتهم ووصول األمر إلى االعتداء على 

المنازل.
واعتبر مجلس النواب في بيانه رقم 
1 لسنة 2022م هذه التصرفات بأنها 
تصرفات إجرامية وإرهابية ال تصدر إال 
عن المجرمين والخارجين عن القانون، 
مطالًبا النائب العام بفتح تحقيق حيال 
ه���ذا األم���ر وإح��ال��ة ال��م��س��ؤول��ي��ن إل��ى 
العدالة، محّماًل السلطات التنفيذية في 

البالد، المسؤولية الكاملة.

الخميس  ي��وم  ال��ن��واب  مجلس  أص��در 
واالعتداء  الخطف  بشأن  بيان  الماضي 
الوزراء ومحاوالت عرقلة الشرعية،  على 
وجاء في البيان الذي حمل الرقم 2 لسنة 
2022م أن مجلس النواب يتابع بقلق بالغ 
ماحدث من خطف للسيد وزير الخارجية 
من  ح��دث  وم��ا  الثقافة  وزي���رة  والسيدة 
الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  وزراء  ع��ل��ى  اع��ت��داء 
والرماية بالرصاص عليهم لمنعهم بالقوة 
من الوصول الى مدينة طبرق ألداء اليمين 

القانوني.
وأضاف مجلس النواب، أنه يتابع بقلق 
للطريق  وقفل  ل��أج��واء  قفل  م��ن  ت��م  م��ا 
الساحلي وما ترتب عنه معاناة للمرضى 
تهديد  من  ذلك  يشكله  وما  والمسافرين 
على  اعتداء  ومن   5+5 لجنة  لمنجزات 

حرية التنقل.
وقال أنه اذا يعرب عن استيائه وادانته 
الشديدة لهذه التصرفات الالمسؤولة فإنه 
المسؤولية  الحكومة  يحمل  الوقت  بذات 
ال��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى س���الم���ة ال��م��خ��ط��وف��ي��ن 
ويطالب  ون���واب  وزراء  م��ن  وال��م��ه��ددي��ن 
المجلس النائب العام بفتح تحقيق عاجل 
فيما حدث من أعمال إجرامية ال مسؤولة.

وطالب مجلس النواب في بيانه حكومة 
بكل  مهامها  تسلم  أن  الوطنية  ال��وح��دة 
لتباشر  الجديدة  للحكومة  ديمقراطية 
مهامها من العاصمة وتبسط سلطتها على 

كل البالد.

مجلس النواب ُيدين تعّرض 
عدد من النواب للتهديد 

مجلس النواب يصدر بيان بشأن الخطف واالعتداء 
على الوزراء ومحاوالت عرقلة الشرعية 
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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

ال��ش��ؤون  لجنة  رئ��ي��س  ال��ت��ق��ى 
الخارجية بمجلس النواب السيد 
ي���وس���ف ال���ع���ق���وري ف���ي م��دي��ن��ة 
ب��ن��غ��ازي ب��ال��س��ي��د ل��وك��ا ان��دري��ا 
فوق  السفير  مانتوفاني  م��ارك��و 
والمفوض لجمهورية سان  العادة 
الجانبان  ب��ح��ث  ح��ي��ث  م��اري��ن��و، 
في  السياسية  المستجدات  آخر 
التعاون  تعزيز  وُس��ب��ل  المنطقة 
بين البلدين في المجال التجاري 

والسياحي .

الشؤون  لجنة  رئيس  واع���رب 
بالسفير  ترحيبه  عن  الخارجية 
على  مؤكدا  بنغازي،  مدينة  في 
الجهات  بمخاطبة  سيقوم  ان��ه 
تمثل  سفارة  الفتتاح  المختصة 
سان  جمهورية  ف��ي  ليبيا  دول���ة 

مارينو .
مانتوفاني  السيد  اك��د  ب��دوره 
حرص بالده على تطوير عالقات 
ال���ت���ع���اون م���ع ل��ي��ب��ي��ا ف���ي ك��اف��ة 

المجاالت.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يلتقي سفير جمهورية سان مارينو

المتحدث الرسمي ينبه وسائل اإلعالم باستقاء اخبار مجلس النواب من 
خالل الصفحة الرسمية للمتحدث على الفيس بوك وصفحة تويتر او من 

خالل الموقع الرسمي للمجلس و الصفحات التابعة له
ينبه المتحدث الرسمي باسم مجلس 
جميع  بليحق  عبدالله  السيد  ال��ن��واب 
باستقاء  والمتابعين  اإلع���الم  وس��ائ��ل 
أخبار مجلس النواب من خالله  بصفته 
ومن  المجلس  ب��اس��م  رس��م��ي��اً  متحدثاً 
ال��رس��م��ي  ال��م��ت��ح��دث  صفحتي  خ���الل 
على الفيس بوك و تويتر ، أو من خالل 
الفيس  ع��ل��ى  ال��ن��واب  مجلس  صفحة 
بوك وتويتر أو الموقع الرسمي لمجلس 
باسم  التصريح  ألحد  يحق  وال  النواب 

مجلس النواب.
الرسمية  الصفحات  رواب���ط  مرفق 
الرسمي  والمتحدث  ال��ن��واب  لمجلس 

باسم المجلس :
الموقع الرسمي لمجلس النواب :

https://parliament.ly
للمتحدث  ال��رس��م��ي��ة  ال��ص��ف��ح��ات 

الرسمي :
https://www.facebook.
c o m / A b d u l l a h B l i h e g .

Official
h t t p s : / / t w i t t e r . c o m /

AbdullahBliheg
الصفحات الرسمية لمجلس النواب :
https://www.facebook.

com/parliamentlibya
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ال��ت��ق��ى س��ف��ي��ر ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة 
ليبيا  ال��ى  الخاص  ومبعوثها  األمريكية 
المالية  لجنة  عضو  مع  نورالند  ريتشارد 
وبحث  الدغاري،  خليفة  النواب  بمجلس 
النواب،  مجلس  في  التطورات  آخ��ر  مع 
وأط��ل��ع��ه ع��ل��ى م���دى اه��ت��م��ام ال��والي��ات 
المجلس  م��ع  بالتعامل  ال��ق��وي  المتحدة 
للمساعدة  السياسية،  األط��راف  وجميع 
التي  االنتخابات  عقد  نحو  السير  ف��ي 

يستحقها الليبيون . 
"تويتر"  عبر  ال��س��ف��ارة  صفحة  وع��ل��ى 
غرد السفير نورالند قائال : )ناقشت أنا 
والنائب خليفة صالح الدغاري التطورات 
ال��والي��ات  واهتمام  ال��ن��واب،  مجلس  ف��ي 
مجلس  م��ع  بالتعامل  ال��ق��وي  ال��م��ت��ح��دة 
الليبي  المشهد  أط��راف  وجميع  النواب 
من أجل المساعدة في تحريك انتخابات 

يستحقها الشعب الليبي( . 

سفير امريكا ومبعوثها الخاص 
لليبيا يلتقي عضو لجنة 
المالية بمجلس النواب 

رئيس مجلس  طالب 
ال����ن����واب ال��م��س��ت��ش��ار 
"عقيلة صالح" الحكومة 
"فتحي  برئاسة  الليبية 
ب����اش����اغ����ا" ب��ال��ع��م��ل  
تلبية  ع��ل��ى  ال����ف����وري 
المواطن،  احتياجات 
وشكواه  معاناته  ورف��ع 
من  لعقد  دام���ت  ال��ت��ي 

الزمن .
وق�����ال ال��م��س��ت��ش��ار 
"ع��ق��ي��ل��ة ص���ال���ح" في 
جلسة  خ��الل  ل��ه  كلمة 
م��ج��ل��س ال���ن���واب ي��وم 
إن  الماضي،  الخميس 
في  الليبي  ال��م��واط��ن 
لحكومة  ملحة  حاجة 
ق����ادرة على  خ��دم��ات 
رفع المعاناة عن كاهله 
في أس��رع وقت ممكن 
الحكومة  على  وينبغي 
ت���ه���ي���ئ���ة األوض����������اع 
واألمنية  االجتماعية 
اجل  من  واالقتصادية 
خ��ل��ق م���ن���اخ م��ن��اس��ب 
االن��ت��خ��اب��ات،  لتنظيم 
الطريق  لخارطة  طبقا 
القوة  وإزال��ة  المقررة، 
اعاقت  التي  القاهرة 
ت��ن��ظ��ي��م االن��ت��خ��اب��ات 
دي��س��م��ب��ر   24 ف�����ي 
مقدمتها  وفي   2021
اصالح منظومة الرقم 
ال���وط���ن���ي، وم��راج��ع��ة 
ك����اف����ة ال����ش����ه����ادات 
والمستندات  والوثائق 
المطلوبة عند الترشح 
تولي  او  انتخابات  في 

المناصب السيادية. 
مجلس  رئيس  وأك��د 
ال��ن��واب ع��ل��ى ض���رورة 
معالجة مشاكل انقطاع 
والعمل  المياه  ونقص 
السيولة  ت��وف��ي��ر  ع��ل��ى 

النقدية وفتح المقاصة 
ب��ي��ن ال���م���ص���ارف في 
وغربها  ال��ب��الد  ش���رق 
وج���ن���وب���ه���ا، وإع������ادة 
ه���ي���ك���ل���ة االق���ت���ص���اد 
مصادر  وتنويع  الليبي، 
تنظيم  وإع��ادة  الدخل، 
ال��ع��الج ف��ي ال��خ��ارج، 
وت����ط����وي����ر ال���م���راك���ز 
والمستشفيات  الطبية 
ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م�����ي�����ة 
وال����م����س����ت����وص����ف����ات 
ال����ق����روي����ة وان����ش����اء 
العالج  مراكز  وتجهيز 
ووضع  األورام  ومراكز 
لمكافحة  فاعلة  برامج 
ووضع  ك��ورون��ا  جائحة 
خ����ط����ط م�����دروس�����ة 
التأمين  نظام  لتطبيق 
لكل  الشامل  الصحي 
واالهتمام  المواطنين، 
ب�����ذوي االح��ت��ي��اج��ات 
الخاصة وتجهيز مراكز 
ال��ت��أه��ي��ل وال���رع���اي���ة، 
وصيانة وانشاء وإعادة 
ت��أه��ي��ل ال��م��ؤس��س��ات 
وتجهيزها  التعليمية 
وت�����وف�����ي�����ر ال���ك���ت���اب 
ال��م��درس��ي وال��وس��ائ��ل 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة 

بالجامعات،  واالهتمام 
بالطلبة  وااله���ت���م���ام 
للدراسات  الموفدين 
بالخارج وصرف المنح 
وال���رس���وم ال��دراس��ي��ة 
ومتابعة  مواعيدها  في 

تحصيلهم العلمي . 
وشدد رئيس مجلس 
ال��ن��واب ع��ل��ى ض���رورة 
ت���وح���ي���د م���ؤس���س���ات 
ال����دول����ة وت��ط��وي��ره��ا 
بفروع  االح��ت��ف��اظ  م��ع 
والوزارات  المؤسسات 
وم���ن���ح���ه���ا ص��الح��ي��ة 
ت���ق���دي���م ال���خ���دم���ات 
ال���م���ب���اش���رة وت���وزي���ع 
المؤسسات والشركات 
األقاليم  على  العامة 
تحت مظلة إدارة محلية 
مركزية  وإل��غ��اء  فاعلة 
ال����ق����رار، وااله��ت��م��ام 
وتوفير  بالمتقاعدين 
للشباب  ع��م��ل  ف���رص 
والباحثين  والخريجين 
ع���ن ال���ع���م���ل، ووض���ع 
مساكن  ت��وف��ي��ر  خ��ط��ة 
ل��ل��ش��ب��اب م���ن خ��الل 
دراسة مناسبة، وكذلك 
م��ح��ارب��ة ال��ف��س��اد في 
مؤسسات الدولة وردع 

وتقديمهم  المخالفين 
ل���ل���ع���دال���ة، م��ت��ع��ه��دا 
بإصدار مجلس النواب 
ل��ك��اف��ة ال��ت��ش��ري��ع��ات 
والقرارات التي تساعد 
تأدية  على  الحكومة 

واجباتها .
وح���������ول ع����الق����ات 
لفت  الخارجية  ليبيا 
النواب  مجلس  رئيس 
تكون  أن  ال��ى ض���رورة 
ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة 
المصالح  على  مبنية 
ال����وط����ن����ي����ة ورف�����ض 
ال��ت��دخ��ل األج��ن��ب��ي في 
ال��ش��أن ال��ل��ي��ب��ي وب��ن��اء 
باحترام  تحظى  دول��ة 
ال�����ع�����ال�����م م��ن��ف��ت��ح��ة 
وص�����ادق�����ة وش���ري���ك 
ق��اع��دة  وذات  م��وث��وق 
واجتماعية  اقتصادية 
م����ت����ي����ن����ة، وت���ن���ف���ي���ذ 
س���ي���اس���ات زراع����ي����ة 
ت��ح��د م���ن االس��ت��ي��راد 
وانتهاج  اإلمكان،  قدر 
سياسة صناعية نشطة 
ت��ق��وم ع��ل��ى ص��ن��اع��ات 
تعتمد على التكنولوجيا 

المتقدمة. 
المرحلة  إن  وق����ال 

العمل  تتطلب  األه���م 
ع���ل���ى ب����ن����اء ال����دول����ة 
الن  وم���ؤس���س���ات���ه���ا، 
غياب هذه المؤسسات 
في  الدولة  ت��رك  يعني 
كما  م��ت��خ��ب��ط،  وض����ع 
لتنمية  وج����ود  ال  ان���ه 
اقتصادي،  اص��الح  او 
اس���ت���ق���رار  دون  م����ن 
ينبغي  ولذلك  داخلي، 
كفالة  ع��ل��ى  ال��ت��رك��ي��ز 
األمن والعدالة لتحقيق 
السياسي،  االستقرار 
م�����ن خ������الل أج���ه���زة 
االم������ن ووض������ع آل��ي��ة 
وال��رق��اب��ة  للمحاسبة 
ودعم استقالل القضاء 
ال���ض���ام���ن ال��ح��ق��ي��ق��ي 
ل��ل��ح��ق��وق وال��ح��ري��ات، 
واالس���ت���غ���الل األم��ث��ل 
ل��م��وارد ال��دول��ة ووضع 
للدولة  العليا  المصالح 
وت���ح���س���ي���ن م��س��ت��وى 
للمواطنين  المعيشة 
وال��ف��ئ��ات ال��م��ح��ت��اج��ة 

بالنظر في االعتبار. 
ان  إل�������ى  وأش����������ار 
السلطات،  بين  الفصل 
للمجتمع،  صيانة  ه��و 
وم���ن���ع���ا ل���الس���ت���ب���داد 
وح���م���اي���ة ل��ل��ح��ري��ات، 
داع����ي����ا ال�����ى وج����وب 
سلطة  ك���ل  ت��ل��ت��زم  ان 
ح�����دود اخ��ت��ص��اص��ه��ا 
م��ع ال��ت��ع��اون ال��ت��ام مع 
ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي 
وال���م���ج���ل���س األع���ل���ى 
مع  وال��ت��ش��اور  للقضاء 
وكافة  ال��دول��ة  مجلس 
ال����م����ؤس����س����ات وك����ل 
السلطات تعمل من اجل 
الوطنية  ال��م��ص��ال��ح��ة 
واجراء االنتخابات في 

اقرب اآلجال.

الليبية  الحكومة  رئيس  اتهم 
المكلفة من مجلس النواب "فتحي 
الوطنية  الوحدة  حكومة  باشانا" 
بقفل المجال الجوي الليبي، ومنع 
إلى  السفر  م��ن  ال��ج��دد  ال����وزراء 

طبرق ألداء اليمين القانونية.
ووص���ف "ب��اش��اغ��ا" ف��ي رسالة 
نشرها   - ال��ع��ام  النائب  لمكتب 

مكتبه اإلعالمي وتناقلتها وسائل 
باستغالل  الحكومة   - االع���الم 
الجوي  المجال  وإقفال  السلطة، 
الليبي بالكامل، مما يمثل انتهاكاً 
لحق التنقل، واعتداء على السلطة 
ال��دس��ت��وري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة حسب 

قوله. 

رئيس مجلس النواب: ينبغي التركيز على أولويات واحتياجات المواطن 
وإزالة القوة القاهرة إلجراء االنتخابات في اسرع وقت ممكن

باشاغا يوجه رسالة للنائب العام حول معلومات 
تفيد بإقفال المجال الجوي الليبي

ترحيبها  االت��ح��ادي��ة  روس��ي��ا  أعلنت 
ال��ج��دي��دة  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  بتشكيل 
واعتزامها  ب��اش��اغ��ا"  "فتحي  ب��رئ��اس��ة 
بتسوية  اإلس��راع  أجل  التعاون معها من 

األزمة التي تشهدها البالد.
الروسية في  وقالت  وزارة الخارجية 
بيان "نرحب بقرار البرلمان الليبي هذا 
ونعتبره خطوة مهمة نحو تجاوز األزمة 
أساس  على  ليبيا  في  أمدها  طال  التي 
تحقيق اتفاق وطني في إطار حوار ليبي 

داخلي شامل".
وأبدت الخارجية في بيانها" استعداد 
ه��ا ل��ل��ت��ع��اون ب��ش��ك��ل ب��ن��اء م��ع حكومة 
التسوية  تعزيز  زي��ادة  أجل  من  باشاغا 
وكذلك  ليبيا،  في  الشاملة  السياسية 
تطوير العالقات الروسية الليبية الودية 
التقليدية والتعاون متعدد األوجه متبادل 

المنفعة".

روسيا ترحب بمنح الثقة 
للحكومة الليبية الجديدة 
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دشن بقاعة “سناء المحيدلي” بجامعة 
الماضي،  االسبوع  مطلع  الطبية  بنغازي 
السمعي  للمسح  الوطني  البرنامج  ن��واة 
بالعيادة المجمعةالصابري، تحت إشراف 
الجراحات  بمركز  القوقعة  زراعة  وحدة 
ال��ي��وم  بمناسبة  وذل����ك  ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة، 
العالمي  واليوم  القوقعة  لزراعة  العالمي 

للسمع.
وفي تصريح _ لوكالة األنباء اليبية _ 
بمركز  القوقعة  زراعة  وحدة  رئيس  قال 
مشارك  وأستاذ  التخصصية  الجراحات 
حسين  ب��ن��غ��ازي  بجامعة  ال��ط��ب  بكلية 
هو  السمعي  المسح  برنامج   : الحمري 
برنامج متقدم يحفظ التدخل أو الفحص 
المبكر والكشف لدى الطفل، الذي لديه 
الشهور  خ��الل  من  السمع  في  الضعف 
البرنامج  وب��ه��ذا  ال����والدة،  منذ  األول���ى 
نستطيع حماية الطفل من اإلصابة بفقد 

السمع.
وأضاف الحمري: أن نواة هذا البرنامج 
الصرف  من  الدولة  على  العبء  يخفف 

لأموال الكثيرة.
وأك���م���ل: أن األط���ف���ال ال���ذي���ن م���روا 
األولى  الشهور  في  الخطيرة  بالمراحل 
م��ن األط��ف��ال ال��خ��دج، واألق���ل وزن��ا من 
م��رض  ل��دي��ه��م  وال��ذي��ن  ون��ص��ف  الكيلو 
بالتعرض  أك��ث��ر ض���رراً  ال��ص��ف��راء، ه��م 
الفحص  يجب  فلذلك  السمع،  فقد  إلى 

المبكرا لتفادي فقدان السمع.
وفي ذات السياق، صرحت األخصائية 
واللفظي  السمعي  التأهيل  قسم  ورئيس 
بوحدة زراعة القوقعة بمركز الجراحات 
التخصصية األستاذة )فاطمة الشكري(: 
المسح  ب��رن��ام��ج  ن����واة  ان��ط��الق  يعتبر 
كبيراً  عمال  والرضع،  للمواليد  السمعي 
على  المبكرا  الكشف  سيتم  ألن��ه  ج��داً، 
فقدان السمع، والتدخل المبكر يختصر 
كثيرة على  وإمكانيات  الكثير  الوقت  من 
في  يعملون  الذين  واألش��خ��اص  ال��دول��ة 

هذا المجال. 

تدشين نواة البرنامج الوطني للمسح 
السمعي بالعيادة المجمعة الصابري

المركز الوطني لمكافحة االمراض يؤكد على أهمية الجرعة الثانية لمكافحة فيروس كورونا

لجنة وزارة العمل تناقش شروط وضوابط صرف منحة مالية للباحثين عن العمل من خريجي الجامعات 

جامعة طبرق تحتضن المؤتمر الجغرافي السادس للبيئات الليبية واقع - وتحديات 

أصدر المركز الوطني لمكافحة االمراض 
نشرة علمية أكدت على أهمية الجرعة الثانية 

لمكافحة فيروس كورونا .
يأخد  م��ن  أن  العلمية  النشرة  ف��ي  وج��اء 
الثانية  بالجرعة  يهتم  وال  األول���ى  الجرعة 
مؤكدا  بالفيروس،  لإلصابة  نفسه  يعرض 
من  التقليل  في  الثانية  الجرعة  أخد  أهمية 
األعراض  وانعدام  بالعدوى،  اإلصابة  فرص 

عند اإلصابة  بالفيروس .
الجرعة  أخ��د  أن  إل��ى  ال��ن��ش��رة  وأش����ارت 
الثانية تقلل من احتمالية اإلصابة بالفيروس  

بنسبة %95  ، و تحقيق المناعة المجتمعية 
،بتقليل انتشار العدوى وتقليل فرص اإلصابة 
الغدد  وتحفيز  ك��ورون��ا،  فيروس  بمتحورات 

اللمفاوية واألنسجة للتفاعل مع  اللقاح .
وأكدت النشرة أن اللقاح آمن على الحامل 
والتوصيات  الدراسات  لجميع  وفقاً  والجنين 
المخاطر  ح��دوث  ويمنع  المرجعية،  العلمية 
إلى  تصل  بنسبة  الخطيرة  والمضاعفات 
%90، مما يعد حماية لأم والجنين وتعزيز 
الوقاية خصوصاً في المتحورات مثل  متحور 

دلتا وغيره.

من  المشكلة  اللجنة  ع��ق��دت 
برئاسة  والتأهيل  العمل  وزارة 
الوزارة  لشؤون اإلستخدام  وكيل 
"ع��ل��ي ال���ه���ادي ض���و" اج��ت��م��اع��ا 
ن��اق��ش��ت خ��الل��ه وض���ع ض��واب��ط 
وش���روط خ��اص��ة ب��ص��رف منحة 
عمل  عن  للباحثين  شهرية  مالية 
والمسجلين في المنظومة بمركز 
بحضور   وال��ت��وث��ي��ق  ال��م��ع��ل��وم��ات 
وزير العمل والتأهيل "علي العابد 

الرضا" وأعضاء اللجنة .
وناقشت اللجنة  خطوات توزيع 

للخريجين  موجهة  المنحة  ه��ذه 
الذين يبحثون عن العمل من خالل 
مركز المعلومات والتوثيق ومكاتب 

العمل والتأهيل بالمناطق.
الدولة  أن  العابد"   " وأض��اف 
بحيث  دوره���ا  ت��م��ارس  أن  يجب 
العمل  ع���ن  ب��ال��ع��اط��ل��ي��ن  ت��ت��ك��ف��ل 
األساسية  المتطلبات  لهم  وتوفر 
للحياة الكريمة، وأن مبلغ المنحة 
األدنى من  الحد  يغطي  أن  يمكن 
بحثهم  خالل  الشباب  احتياجات 

عن العمل،

المؤتمر  أع��م��ال  ط��ب��رق  ب��ج��ام��ع��ة  ان��ط��ل��ق��ت 
الجغرافي السادس بعنوان )دراسات جغرافية في 
البيئات الليبية واقع - وتحديات( بمشاركة نخبة 
رئيس  بينهم   من  الليبية،  الجامعات  أساتذة  من 

جامعة طب�رق .
وقدمت خالل المؤتمر الذي ينعقد بالتعاون مع 

الجمعية الجغرافية الليبية ورقات علمية وابحاث 
علمية عن البيئة في ليبيا .

أهمية  على   المؤتمر  في  المشاركون  وأك��د  
األب���ح���اث ال��ع��ل��م��ي��ة ال��م��ق��دم��ة ف���ي ال��م��ؤت��م��ر ، 
للجمعية  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ن��ش��اط��ات  م��س��ت��ع��رض��ي��ن  

الجغرافية الليبية وأهم منشوراتها،  .

اتفاق ليبي - سعودي على عودة الرحالت الجوية لشركات الطيران الليبية إلى السعودية 

االحتفال باليوم العالمي للسالمة الوطنية بمدينة بنغازي

ال��ط��ي��ران  مصلحة  ات��ف��ق��ت 
هيئة  وم��س��ئ��ول��ي  ال���م���دن���ي  
الطيران المدني السعودي  على 
عودة الرحالت الجوية لشركات 
الطيران الليبية  إلى السعودية 

في األسبوع القادم .
ج��اء ذل��ك خ��الل اجتماعات 
رئيس مصلحة الطيران المدني 
من   ك��ل  م��ع  ع��م��ار"  "مصطفي 
ش��رك��ة  إدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س 
االفريقية  ال��ج��وي��ة  ال��خ��ط��وط 
"أحمد األمين التركي" في جدة 

بهيئة  المسؤولين  م��ن  وع���دد 
ال��ط��ي��ران ال��م��دن��ي ال��س��ع��ودي 

وبعض الجهات ذات العالقة.
بحث  االجتماعات  وتناولت 
والوصول  المختنقات  حلحلة 
بموجبه  ت��ب��اش��ر  ات���ف���اق  ال���ى 
االفريقية  ال��ج��وي��ة  ال��خ��ط��وط 
والمدينة  م��ك��ة  إل���ى  رح��الت��ه��ا 
اب���ت���داًء م��ن األس���ب���وع ال��ق��ادم 
وب��ع��ده��ا س��ت��ب��اش��ر ال��خ��ط��وط 
الليبية رحالت  شعائر  الجوية 

العمرة  .

يوم  بنغازي  بمدينة  أقيمت 
احتفالية  ال��م��اض��ي،  ال��ث��الث��اء 
بمناسبة اليوم العالمي للسالمة 
الوطنية الذي يصادف األول من 

شهر مارس من كل عام.
وق��ال م��راس��ل وك��ال��ة األنباء 
شاركت  االحتفالية  إن  الليبية؛ 
ال��ُش��رط��ة،  أق��س��ام  ك��اف��ة  فيها 
ورجال الدفاع المدني، وعناصر 
الليبي،  األحمر  للهالل  التابعة 
وج��ه��از اإلس��ع��اف وال��ط��وارئ، 
مفوضية  أشبال  إلى  باإلضافة 

الكشافة والمرشدات.
وف���ي ك��ل��م��ة ل��وك��ال��ة األن��ب��اء 
اللجنة  رئ��ي��س  ق���ال  ال��ل��ي��ب��ي��ة؛ 
العليا المنظمة لالحتفال توفيق 
الشامخ، إن مدينة بنغازي تُحيي 

اليوم العالمي للسالمة الوطنية 
شهر  من  األول  يصادف  ال��ذي 
مارس، بتجمع يضم اإلطفائيين، 
الصحة، وطالب  قطاع  وك��ودار 
الخاصة،  التعليمية  المؤسسات 
وعناصر جهاز الحرس البلدي.

وأضاف الشامخ أنه تم تنظيم 

م��س��ي��رة ان��ط��ل��ق��ت م��ن م��ي��دان 
ش����ارع ج��م��ال ع��ب��د ال��ن��اص��ر، 
وان��ت��ه��ت ب��ال��ق��رب م��ن معرض 
إلى  باإلضافة  الدولي،  بنغازي 
إجراء مناورة شارك فيها رجال 
ال��م��ط��اف��ئ ورج�����ال اإلس��ع��اف 
وال������ط������وارىء، وه�����ي م��ش��ه��د 

في  نشب  حريق  واقعة  يجسد 
أح���د ال��م��ب��ان��ي، وي��ق��وم رج��ال 
اإلطفاء بإخماد الحريق، ويهرع 

المسعفون إلنتشال الضحية.
م����ن ج���ه���ت���ه، أث���ن���ى ع��ض��و 
للحفل أحمد  التنظيمية  اللجنة 
الورفلي، على كافة المؤسسات 
ه��ذا  أن  م���ؤك���دا  ال��م��ش��ارك��ة، 
يحيي  تخلله  وم���ا  االح��ت��ف��ال 
ف��ي رج����ال ه���ذه ال��م��ؤس��س��ات 
لديهم،  الثقة  ويعزز  المسؤولية 
كما يبين لعامة الناس ما يكابده 
رجال الدفاع المدني من مشاق 
وم��خ��اط��ر ف���ي س��ب��ي��ل ت��ع��زي��ز 

الحماية المدنية. 
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النفطية  للخدمات  الراحلة  استضافت شركة 
االداري  بالمبنى  االجتماعات  بقاعة  بنغازي، 
والصناعة  التجارة  غرفة  الماضي،  االح��د  يوم 
والزراعة بنغازي والوفد المرافق لها المتمثل في 
صفاقس  التجارية  الغرفة  إدارة  مجلس  رئيس 

وممثلين عن كبري الشركات التونسية. 
إدارة  مجلس  رئيس  م��ن  ك��ُل  بحضور  وذل��ك 
العام  والمدير  المنصوري(،  )أ.صالح  الشركة 

للشركة )المهندس خالد إبراهيم الشريف (.
التعاون  آوجه  تم في االجتماع مناقشة  حيث 
والتجارية  االقتصادية  المجاالت  مختلف  في 
الخبرات  تبادل  وكذلك  والفنية،  واالستثمارية 
فرص  وتعزيز  التعاون  آف��اق  وفتح  وال��ت��ج��ارب 

العمل المشترك بين البلدين.

ناقشت إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا 
والتنمية،  التجارة  مصرف  مع  بنغازي  المركزي 
المنتهية  المالية  للسنة  الختامية  الحسابات 

.2021
وحضر االجتماع الذي عقد صباح يوم األحد 
الماضي؛ المدير العام ومديرو اإلدارات والوحدات 
والمراجعون الخارجيين بمصرف التجارة والتنمية 
مع مدير إدارة الرقابة المصرفية ورؤساء أقسام 

ومفتشو ومراقبو اإلدارة المصرفية.
العمومية  الميزانية  التقابلي  االجتماع  وتناول 
ومقترح   ،2021 ع��ام  في  المنتهية  السنة  عن 
توزيع األرباح وذلك بمقر إدارة الرقابة المصرفية 

ببنغازي.
المركزي  للمصرف  اإلعالمي  المكتب  ونقل 
بنغازي عن مدير إدارة الرقابة المصرفية أسامة 
الشكري قوله؛ إن االجتماع تناول اإلطار العملي 
المعد لفحص بعض البنود المختارة ذات الطبيعة 
الخاصة بالقوائم المالية، وفحص أعمال مجلس 
التجارة  لمصرف  الحوكمة  لدليل  وفقا  اإلدارة 
قس�����م  مالحظات  مناقشة  ت��م  كما  والتنمية، 
والتش���ريعات،  والس����ياسات  الميدانية  الرقابة 
وم�تابعة  المكتبية  الرقابة  ق����سم  ومالحظات 

االمتثال.
المصرفية  الرقابة  إدارة  أن  الشكري  وأك��د 
أنظمة  تفعيل  في  اإلس��راع  المصرف  من  طلبت 
قد  التي  مخاطر  م��ن  للحد  الداخلية  ال��رق��اب��ة 

يتعرض لها المصرف.
أوصى  المركزي؛  ليبيا  مصرف  أن  وأوض��ح 
برفع المخصصات وعلى رأسها مخصص الديون، 
وذلك لزيادة ُقدرة المصرف على سداد التزاماته 
ومواجهة الخسائر التي قد تحدث في المستقبل 
المساهمين  وحقوق  المودعين  أم��وال  لحماية 
دفاعياً  خ��ط  يشكل  حيث  معها،  والمتعاملين 
الظروف  ظل  في  خاصًة  المخاطر،  من  ووقائياً 
االقتصادية غير المستقرة وتعديل سعر الصرف.
وق���ال ال��ش��ك��ري إن���ه ط��ال��ب وب��ش��ك��ل ع��اج��ل؛ 
بضرورة قيام المصرف بتسوية معلقاته المحلية 
التشغيل  االعتبار مخاطر  وأخذ في  والخارجية، 
وحقيقة وعدالة األرقام التي تُعبر عن سالمة بنود 
المركز المالي، مضيفا أن المصرف اليزال يحتاج 
الديون  تصنيف  في  أكثر  وتصحيح  التدقيق  إلى 
وتقييم الضمانات لتكوين مخصصات مقابل لها، 

تكون أكثر دقة في المستقبل. 

شركة الراحلة للخدمات النفطية تستضيف 
ممثلين عن كبري الشركات التونسية

المصرف المركزي بنغازي يدعو مصرف التجارة 
والتنمية إلى تفعيل أنظمته للرقابة الداخلية

وفد من الغرفة التجارية والصناعية بصفاقس يقوم بزيارة شركة الريان القابضة

رئيس ديوان الصناعة والمعادن بالمنطقة الشرقية يزور مصنع بطاطين المرج ومراقبات البيضاء ودرنة

نقيب الخبازين: أزمة ارتفاع سعر رغيف الخبز مفتّعلة من بعض المضاربين

وزير االقتصاد والتجارة يبحث المخزون االستراتيجي من دقيق المخابز

ق������ام وف������د ت��ون��س��ي 
م���ن ال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة 
بصفاقس  وال��ص��ن��اع��ي��ة 
ي���ض���م رج�������ال أع���م���ال  
ب�����زي�����ارة  م���ق���ر ش��رك��ة 
ببنغازي  القابضة  الريان 
فبراير   27 األح���د  ي��وم 
2022  والذي تستضيفه 
والصناعة  التجارة  غرفة 
في  ببنغازي   وال��زراع��ة 
والتعارف  التواصل  إطار 
وت������ب������ادل ال����خ����ب����رات 
مختلف  ف��ي  والتقنيات 
ال���م���ج���االت ال��ص��ن��اع��ي��ة 

والتجارية .
وأس���ت���ق���ب���ل ال���وف���د 
التونسي لدي وصوله إلي 
المهندس  الشركة  مقر 
أحمد البيرة المدير العام 
القابضة  ال��ري��ان  لشركة 
الكرام  بالضيوف  مرحبا 

في بلدهم الثاني ليبيا .

أحمد  المهندس  وقام 
ال��ب��ي��رة ب��ت��ق��دي��م ش��رح��ا 
الريان  شركة  عن  وافيا 
والمجموعات  القابضة 
تعمل  ال��ت��ي  لها  التابعة 
الصناعية   المجاالت  في 
والخدمية  واإلستيرادية 
واإلستثمار  والمقاوالت 
وال��ت��أم��ي��ن وال��خ��دم��ات 

النفطية .
وت����م ع����رض ش��ري��ط��ا 
الريان  شركة  عن  مرئيا 
والمجموعات  القابضة 

أحتوي  الذي  لها  التابعة 
المعلومات  تقديم  علي 
واالرق������ام ع��ن األع��م��ال 
ال��ت��ي ت���م إن��ج��ازه��ا في 
ال��ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة 

والبناء والتشييد .
وقدم بعد ذلك مندوبي 
والمؤسسات  ال��ش��رك��ات 
ورجال األعمال من الوفد 
ال��ت��ون��س��ى ت��ع��ري��ف��ا عن 
وتخصصات  ن��ش��اط��ات 
شركاتهم  ومؤسساتهم .

وح���ض���ر ج���ان���ب���ا م��ن 

ال��ج��ل��س��ة ال��س��ي��د ف��رج 
مجلس  رئيس  البرعصي 
ال���ري���ان  ش���رك���ة  إدارة 
القابضة مرحبا باألشقاء 
ومؤكدا  زيارتهم  ش��اك��را 
العالقة  وق��وة  عمق  علي 
الليبي  ال��ش��ع��ب��ي��ن  ب��ي��ن 
وال���ت���ون���س���ي وم��دع��م��ا 
ال����ت����ع����اون ال��ص��ن��اع��ي 

والتجاري بين البلدين
توفيق  السيد  وأك���د  
ب��وح��ش��ي��ش��ه أم��ي��ن ع��ام 
والصناعة  التجارة  غرفة 

ورئيس  صفاقس  بمدينة 
الوفد في تصريح  خص 
الرسمية  ال��ص��ف��ح��ة  ب��ه 
القابضة  ال��ري��ان  لشركة 

علي الفيسبوك قائاًل : 
ق��دم��ن��ا إل����ي م��دي��ن��ة 
من  لدعوة  تلبية  بنغازي 
والصناعة  غرفةالتجارة 
وال���زراع���ة ب��ب��ن��غ��ازي في 
زي�����ارة ع��م��ل وه���ي أول 
زي�����ارة ل��غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة 
وال����ص����ن����اع����ة ورج������ال 
األع����م����ال ال��ت��ون��س��ي��ي��ن  
كزيارة أستطالع  نتائجها  
وسيكون   ، ممتازه  كانت 
لنا زيارة قادمة لوفد كبير 
من رجال األعمال بتونس 
األعمال  برجال  لإللتقاء 
الليبيين في مدينة بنغازي  
علي  جميعاً  لكم  وشكراً 
وحسن  والضيافة  الكرم 

األستقبال .

الصناعة  وزارة  دي����وان  رئ��ي��س  أج����رى 
عبدالكريم  الشرقية  بالمنطقة  والمعادن 
زي��ارة  ال��م��اض��ي،  األرب��ع��اء  ي��وم  الحضيري 

ميدانية لمصنع بطاطين المرج.
زيارة الحضيري التي جاءت رفقة السادة 
ونيس السعيطى ومحمد الورشفاني مديري 
اإلدارات بالديوان، ومراقب الصناعة المرج، 
تأتي في إطار متابعة ديوان وزارة الصناعة 
ألنشطة  ال��ش��رق��ي��ة؛  بالمنطقة  وال��م��ع��ادن 

وأعمال مراقبات الصناعة بالبلديات.
السادة  الحضيري اجتماًعا مع  كما عقد 
رئيس وأعضاء نقابة مصنع بطاطين المرج، 
تُواجه  التى  والعراقيل  المشاكل  فى  للنظر 
على  اإلط��الع  وكذلك  بالمصنع،  العاملين 
استثماره  إمكانية  للمصنع  ال��ع��ام  ال��وض��ع 
الصناعة  مراقبة  زي��ارة  تم  كما  مستقبال، 
واألعمال  األنشطة  على  لإلطالع  البيضاء، 

اجتماع  محاضر  اإلطالع  وكذلك  المنجزة، 
تسوية  حيث  م��ن  العاملين؛  ش���ؤون  لجنة 
األوضاع الوظيفية للعاملين بحضور مراقب 

الصناعة البيضاء.
دي��وان  رئيس  أج��رى  متصل؛  سياق  ف��ي 
وزارة الصناعة والمعادن بالمنطقة الشرقية 
لمدينة  زي����ارة  ال��ح��ض��ي��ري،  ع��ب��دال��ك��ري��م 
الصناعة  م��راق��ب  م��ع  اجتماع  وعقد  درن��ة 

بالمراقبة،  اإلدارات  وم��دي��ري  بالمدينة، 
من  للعاملين  الوظيفية  األوض��اع  لمناقشة 
للموظفين،  وال��ت��س��وي��ات  ال��ت��رق��ي��ات  حيث 
المتمثلة  األخ��رى  المشاكل  بعض  ودراس���ة 
لشركة  والتابعة  المخصصة  الصومعه  فى 
المطاحن الوطنية بنغازي، والتى تم التصرف 
درنة  العامة  األم��الك  مصلحة  قبل  من  بها 

دون التنسيق مع الشركة المعنية. 

الخبازين  ن��ق��اب��ة  رئ��ي��س  ق���ال 
أبوخريص محمد بلقاسم، إن أزمة 
ارتفاع سعر رغيف الخبز مفتّعلة 
م��ن ق��ب��ل ال��ت��ج��ار وال��م��ض��ارب��ي��ن 

وبعض أصحاب المطاحن.
في  أب���وخ���ري���ص –  وأوض�����ح 
الليبية  األن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  تصريح 
الجملة  تجار  بعض  هناك  أن   –
من  كبيرة  كميات  بسحب  قاموا 
الليبي،  السوق  من  الدقيق  م��ادة 
للمخابز  يبيعونها  وأص��ب��ح��وا 

دينار   275 ل��  وصلت  بأسعار 
ال  سعرها  كان  أن  بعد  للقنطار، 

يتعدى 210 دينارا.
أن  الخبازين  نقيب  وأض���اف 
م��خ��زون ال��دق��ي��ق ال��ح��ال��ي يكفي 
توجد  وال   ،“ أش��ه��ر   3  ” ل��م��دة 
من  أق���ل  م��خ��زون  ل��دي��ه  مطحن 
شهر وفق بيانات وزارة االقتصاد 

والتجارة.
وأشاد أبوخريص بجهود رجال 
يتابعون  ال��ذي��ن  البلدي  ال��ح��رس 

الدقيق،  بمادة  المضاربة  عملية 
في  أو  الكريمية  سوق  في  س��واء 
المحالت  في  أو  الدريبي  س��وق 
سعر  فيها  وص��ل  التي  التجارية 

الكيلوجرام إلى 3.5 دينار.
عن  ال��خ��ب��ازي��ن  نقيب  وك��ش��ف 
االقتصاد  وزي��ر  سيعقده  اجتماع 
مع كافة شركات مطاحن الدقيق، 
على  وعرضها  إج���راءات  التخاذ 
رئيس الحكومة لمتابعة البرنامج 

بشكل مكثف. 

ع���ق���د وزي�������ر االق���ت���ص���اد 
وال��ت��ج��ارة "م��ح��م��د ال��ح��وي��ج" 
اج���ت���م���اع���اً م���وس���ع���ا ض����مّ  
م��دي��ر ع���ام ص��ن��دوق االن��م��اء 
االقتصادي واالجتماعي ومدير 
عام الشركة الوطنية للمطاحن 
إدارات  وم���دي���رو  واالع�����الف 
والدراسات  الداخلية،  التجارة 
واإلص���الح���ات االق��ت��ص��ادي��ة، 
المستهلك،  وحماية  والتفتيش 
ب��ال��وزارة  القانونية  وال��ش��ؤون 
إط��ار متابعة عملية  وذل��ك في 

المخابز  على  الدقيق  ت��وزي��ع 
وسير عمليات اإلنتاج بشركات 
وتنظيم  ال��دق��ي��ق،  وم��ص��ان��ع 

ع��م��ل��ي��ات ال��ت��وري��د ال��خ��اص��ة 
ب��دق��ي��ق ال��م��خ��اب��ز وال��م��خ��زون 

االستراتيجي المتوفر منها.

وشدد الوزير خالل االجتماع 
ال���ذي ع��ق��د ب���دي���وان ال����وزارة 
متابعة  ضرورة  على  بطرابلس 
الدقيق  مادة  توزيع  آلية  تنفيذ 
وض���م���ان ان��س��ي��اب��ه��ا ب��ال��س��وق 
المخالفين  وض��ب��ط  المحلي 
الحرس  ج��ه��از  م��ع  بالتنسيق 
ركائز  أحد  باعتبارها  البلدي 
ورفع  للمواطن  الغذائي  األمن 
مستوى المخزون االستراتيجي 
باستيراد شحنات دقيق مخابز 

وتوزيعه بكافة المناطق. 



التسييري  ال��م��ج��ل��س  رئ��ي��س  ب��ح��ث 
بوالخطابية   السيد فرج  لبلدية طبرق  
القليلة  األي����ام  ع��ق��ده  اج��ت��م��اع  خ���الل 
ال��م��اض��ي��ة ب��م��ق��ر دي����وان ال��ب��ل��دي��ة مع 
م��دي��ري ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ال��ي��ة  )مكتب 
االقتصاد   ، التعليم   ، ،ال��زراع��ة  العمل 

،الصناعات  المواصالت   ، المرافق   ،
التعيينات  ق��رار    ) ،اإلع��الم  ، الصحة 
السابق الصادر عن مكتب العمل لعدد 

18600 متعين .
المتعلقة  اإلج��راءات  آخر  تابع  حيث 
لإلجراءات  قطاع  كل  إحالة  بخصوص 

المالية  اإلف��راج��ات  للجنة  المطلوبة 
بوزارة المالية.

أن  على  بوالخطابية  أكد  جانبه  من 
التعيينات  ق��رار  تتابع  س��وف  البلدية 
بصرف  لإلسراع  المعنية  الجهات  مع 

مرتبات المعينين.

شرعت بلدية المرج  برعاية وزارة 
أعمدة  تركيب  ف��ي  المحلي   الحكم 
الممتدة  الشمسية  بالطاقة  اإلن���ارة 
م��روراً  الحمراء  الشعبية  مفترق  من 

إلى  والمستشفى  الجامعة  ب��ش��ارع 
م��دخ��ل ال��م��رج ال��ش��م��ال��ي ب��اإلض��اف��ة 
الصديق  ابوبكر  مسجد  ش��ارع  إل��ى 
حيث وصلت نسبة اإلنجاز بالمشروع 

%80 بعد وصول الكشافات وجميع 
مواد العمل وسيتم اإلنتهاء من العمل 
وتشغيل األعمدة بتنفيذ شركة الطاقة 

الالمحدودة. 

الحكم  وزي��ر  معالي  ت���رأس  
الدين  /ب���در  السيد  المحلي 
ال��ت��وم��ي  ج��ل��س��ات اإلج��ت��م��اع 
األعلى  للمجلس  التحضيري 
بالعاصمة  المحلية    ل���إلدارة 
ط��راب��ل��س  وح��ض��ر اإلج��ت��م��اع 

السادة /  وكيل الوزارة لشؤون 
البلديات ، وكيل الوزارة لشؤون 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��م��ح��ل��ي ،وك��ي��ل 
الوزارة لشؤون التنمية المحلية، 
المجلس  أع���ض���اء  وال����س����ادة 
األعلى لإلدارة المحلية وعمداء 

ال��ب��ل��دي��ات وش����ارك����ت ب��ل��دي��ة 
ج��ال��و ف��ي ج��ل��س��ات االج��ت��م��اع  
السيد  البلدية  عميد  بحضور 
ع��ب��دال��ب��اس��ط ب��ازام��ا وي��ه��دف 
واعتماد  إعداد  إلى  االجتماع  

جدول األعمال.

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
األحد 3 شعبان 1443هـ الموافق 6 مارس 2022م العدد )169(  

بلدية المرج   

تشرع في تركيب أعمدة اإلنارة بالطاقة الشمسية 

بلدية جالو   

تشارك في جلسات اإلجتماع التحضيري للمجلس األعلى لإلدارة المحلية 

بتركيب  ب��ن��غ��ازي  ب��ل��دي��ة  ب��اش��رت 
كشافات اإلنارة للمعلب الجانبي لُكرة 
القدم بالمدينة الرياضية ، إضافة إلى 
قيامها بااإلشراف على أعمال النظافة 
ُمحيط  في  األش��ج��ار  وتقليم  العامة 
دعماً  األع��م��ال  ه��ذه  تأتي   ، الملعب 
لأنشطة  الرياضية في البلدية ضمن 
مشاريع لجنة إعادة اإلستقرار لمدينة 
المشروعات  مكتب  وبإشراف  بنغازي 

بالبلدية .
السيد/  الكفرة   بلدية  عميد  ناقش 
مدير  السيد  مع  عقوب    عبدالرحمن 
ال��م��دار  خ��الل اجتماعه  ع��ام  شركة 
م���ع���ه   ب��م��ق��ر ال��ش��رك��ة 
اليومين  بمدينة طربلس  
عودة  إمكانية  الماضيين 
االت������ص������االت  ل��ط��ري��ق 
حيث    ) )بوزريق  الكفرة 
سيعملون  بأنهم  الشركة    مدير  تعهد 
اإلتصاالت   ع��ودة  على  القادمة  المدة 

للطريق .

بحث وكيل ديوان بلدية زليتن السيد/  
مدير   / ال��س��ادة  م��ع  النقيب  أم��ح��م��د 
حماية  ولجنة  بالبلدية  المخابز  نقابة 
المستهلك ومدير مكتب الرقابة اإلدارية 
اإلص��ح��اح  مكتب  وم��دي��ر 
البيئي ومندوب عن مكتب 
ال��رق��اب��ة ع��ل��ى األغ��ذي��ة 
واألدوية بالبلدية ، ارتفاع 
أس���ع���ار رغ���ي���ف ال��خ��ب��ز 

وزيادة أسعار الدقيق.
وخلُص االجتماع إلى توحيد أسعار 
رغيف الخبز داخل المدينة وتكثيف 
الجهود مع الجهات ذات اإلختصاص 
البلدي  الحرس  جهاز  مع  بالتعاون 
اإلقتصاد  وزارة  ومراسلة  بالبلدية 

بالخصوص .

عميد بلدية الكفرة يبحث عودة 
اتصاالت المدار لطريق الكفرة بوزريق

بلدية زليتن 

تبحث مع نقابة المخابز ارتفاع 
سعر  رغيف الخبز 

بلدية بنغازي تشرع في تركيب كشافات اإلنارة للمعلب الجانبي بالمدينة الرياضية

رئيس المجلس التسييري طبرق  

يناقش مع مديري القطاعات قرار التعيينات الصادر بحق18600 متعين



يواصل مكتب التفتيش والمتابعة 
سبها  الصحية  ال��خ��دم��ات  ب���إدارة 
بناء على توجيهات مكتب المحامي 
ال��ع��ام وب��م��س��ان��دة س��ري��ة ال��م��ه��ام 
الخاصة بالمنطقة العسكرية سبها 
سبها  المشتركة  األمنية  الغرفة  و 

للمهن  المزاولين  على  بالتفتيش 
الطبية والطبية المساعدة بالقطاع 
للنيابة  المخالفين  وإحالة  الخاص 
العامة من حيث التراخيص وأذونات 
والنظافة  والمهن  النشاط  مزاولة 
ال���ع���ام���ة وال���ش���ه���ادات ال��ص��ح��ي��ة 

المنتهية  األدوية  ومصادرة  وضبط 
المحظورة  واألدوي�����ة  ال��ص��الح��ي��ة 

والغير مرخص بها.
وت���م خ���الل ال��ج��ول��ة ق��ف��ل ع���دد من  
الصيدليات المخالفة واتخاذ اإلجراءات 

القانونية حيالهم.
التفتيش  م��ك��ت��ب  أك����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
على  المنشور  الخبر  عبر  والمتابعة  
الحملة  أن  على  سبها  بلدية  صفحة  
وستتم  األحياء  كافة  وستشمل  مستمرة 
حال  وف��ي  الصيدليات  ك��اف��ة  مراجعة 
تعمد إقفال الصيدلية قبل زيارة اللجنة 

سيتم إقفالها نهائياً.

البلدي  المجلس  ع��ض��و  ش��ارك��ت 
ال��م��رأة  السيدة / أوج��ل��ة  ع��ن فئة 
فضيلة صالح بترون في حفل اختتام 
دورة أساسيات الحاسوب والطباعة ، 
الدورة  جاءت بالتعاون المشترك بين 
قسم التدريب بمكتب الثقافة والتنمية 
فضيلة  السيدة  و  أوج��ل��ة  المعرفية 

 40 ال��دورة  استهدفت  حيُث  بترون، 
وذلك  النسائي  العنصر  من  متدربة 
المرأة  ق��درات  وتعزيز  تنمية  بهدف 
األعمال  ممارسة  على  أوجلة  بمدينة 
واشرفت  األمثل  الوجه  المكتبية على 
على اعطاء الدورة التي استمرت لمدة 
صالح  سليمة  السيدة/  اس��ب��وع��ان   

باكير.
الدورة شهادات حضور  اختتام  في 
قام  حيث  ال����دورة   ف��ي  للمشاركات 
بتسليمها للمتدربات   كال من السادة / 
مدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية 
أوجلة  عادل القباصي ، الدكتور سالم 

سعود، السيد محمد الدرجي.

7 بلديات
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مكتب اإلصحاح البيئي بسبها يواصل التفتيش والمتابعة على الصيدليات 

بلدية أوجلة تشارك  في حفل اختتام دورة أساسيات الحاسوب

ان��ط��ل��ق��ت ب��ج��ام��ع��ة س����رت ال��ي��وم��ي��ن 
لفعاليات  االفتتاحية  الجلسة  الماضيين 
الهندسية  للعلوم  األول  الدولي  المؤتمر 
التي نظمته  كلية الهندسة بجامعة  سرت 
تحت شعار  واق��ادوق��وا   ق��اع��ات  بمجمع 

)نلتقي نتحاور نتبادل الخبرات (  .
المجلس  رئ��ي��س    : ال��س��ادة  ب��ح��ض��ور 
الجامعة    لبلدية سرت  ورئيس  التسييري 

ومدير شركة رأس النوف لتصنيع النفط 
والغاز ومدير مكتب شركة المدار الجديد 
بالجامعة  العلمية  الشؤون  ووكيل  س��رت 
وعميد الكليات ومديري اإلدارات بالجامعة 
وعدد من ممثلي الجهات الداعمة للمؤتمر  
والسادة المشاركين بالمؤتمر من مختلف 
وس��ائ��ل  وم��راس��ل��ي  الليبية   ال��ج��ام��ع��ات 

األعالم

جهات  ع��دة  المؤتمر  فعاليات  رع��ت   
أبرزها : شركة رأس النوف لتصنيع النفط 
وشركة  الجديد  ال��م��دار  وش��رك��ة  وال��غ��از 
عدد  إل��ى  باإلضافة  والغاز  للنفط  مليته 
من الرعاة  وهم  الشركة الليبية للحديد 
المرحلة  مياه  استثمار  وجهاز  والصلب 
األولى للنهر الصناعي بالمنطقة الوسطى 

والمجلس التسييري  لبلدية سرت.

رئيس  لنائب  اجتماع   خ��الل   تقرر  
السيد  الجنوب  وتطوير  تنمية  ج��ه��از 
شكري الهوني مع عمداء بلديات الجنوب 
تراغن، غات، القطرون ، براك الشاطيء،  
الشرقية، وادي البوانيس،  إنشاء حدائق 
عامة بالبلديات وأسواق شعبية نموذجية 
المحلية   والمنتجات  الخضروات  لبيع 

وحفر آبار مياه الشرب.
مشروعات  لتنفيذ  سعياً   ذلك  يأتي 

تحقق  أن  شأنها  من 
أن��ش��ط��ة اق��ت��ص��ادي��ة 
في مجاالت  وخدمية 
ال��ت��ن��م��ي��ة وت���ق���دي���م 
للمواطنين  الخدمات 
ول����دع����م ال��ب��ل��دي��ات 

بالمنطقة الجنوبية .
وفريق  شكري  السيد  أكد  جانبه  من 
بلدية  العمل  على ض��رورة أن تقوم كل 
المشروعات  إلنشاء  عام  موقع  بتحديد 
المستندات  وإح��ال��ة  ال��ذك��ر  ال��س��ال��ف��ة 
الخاصة والمتمثلة في  الشهادة العقارية، 
التصاميم  الليبية،  للدولة  ملكية  إثبات 
بالمواصفات  مرفقة  الفنية  والخرائط 
التنفيذو  ووق���ت   ومستلزمات  الفنية 

ملفات الشركات المقترحة.

 اختتمت كلية تقنيات الحاسوب _ بنغازي، 
العلمي  العمل  لقاء  الماضي،  األرب��ع��اء  ي��وم 
ن��ور(،  من  )قبس  شعار  تحت  نظمته  ال��ذي 

بمناسبة مرور عامان على تأسيس الكلية.
هذا وشمل اللقاء الذي استهدف أعضاء 
بنغازي،  وجامعة  بالكلية  ال��ت��دري��س  هيئة 
مجموعة محاضرات علمية في مجال علوم 

الحاسوب.
التنظمية  اللجنة  ش��ك��رت  جهتها،  وم��ن 
)لقبس من نور(، المشاركين في لقاء العمل 
اإلضافة  وتقديمهم  للكلية،  دعمهم  على 
العلمية من خالل محاضراتهم ضمن )قبس 
من نور(، والتي انعقدت لمدة يومين )2/1 

مارس(.

جهاز تنمية وتطوير الجنوب  يقرر 
إنشاء حدائق عامة  وأسواق لبيع 

الخضروات ببلديات الجنوب

كلية تقنيات الحاسوب _ بنغازي 
تختتم لقاء عمل )قبس من نور(

تحت شعار ) نلتقي نتحاور نتبادل الخبرات ( 

بدء فعاليات المؤتمر الدولي األول للعلوم الهندسية بجامعة سرت
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ثقافية

اختتمت مساء يوم اإلثنين الماضي على 
عروض  بطرابلس،  الكشاف  مسرح  ركح 
الملتقى  للمسرح ضمن  اإلبداع  مهرجان 
الذي  الثقافي،  لإلبداع  الرابع  الوطني 
أقيم بمشاركة عدد من الفرق المسرحية 
من  ع��دد  وح��ض��ور  المتميزة،  الوطنية 
الفنانين والمثقفين والمهتمين بالمسرح، 

وجمهور غفير بمسرح الكشاف.
وش��ه��د ال���ي���وم ال��خ��ت��ام��ي ل��م��ه��رج��ان 
كان  األول  مسرحيان،  عرضان  المسرح 

لفرقة  يشبهني"  ال  "وج��ه��ي  لمسرحية 
الثاني  العرض  ك��ان  بينما  ليبيا،  ستارة 
العربية  للفرقة  "ج��ردي��ن��ة"  لمسرحية 
للتمثيل مصراتة، والقى العرضان تفاعل 

من الجمهور الحاضر.
وتم في نهاية حفل الختام تكريم الفنان 
شكري شكاب بدرع اإلبداع الذي تمنحه 
عرفاناً  المعرفية  والتنمية  الثقافة  وزارة 
النشاطات  اث���راء  ف��ي  المثقفين  ب���دور 

الثقافية واإلبداعية.
غيب الموت المخرج عزالدين المهدي، بعد صراع 
مع المرض، يوم األربعاء الماضي، عن عمر ناهز 

)68( عاما.
الفنان والمخرج عزالدين محمد المهدي من مواليد 
مدينة بنغازي عام 1954، وبها تلقى تعليمه األول 
وأكمل دراسته اإلعدادية والثانوية بمدارس مدينة 
الفاتح ولم  الفنون بجامعة  بكلية  البيضاء، والتحق 
منذ  الفن  خ��اص��ة، عشق  ل��ظ��روف  دراس��ت��ه  يكمل 
والكشفي  ال��م��درس��ي  النشاط  خ��الل  م��ن  ص��غ��ره 

ومعسكرات العمل الشبابي.
بمدينة  مسرحية  فرقة  أول  تأسيس  ف��ي  ساهم 
البيضاء عام 1974، وشارك في أول عمل للفرقة 
لصالح  الموتى  ث��ورة  مسرحية  خ��الل  من  كممثل 
البيشاوي، وساهم أيضا في تأسيس فرقة المسرح 
الحديث بالبيضاء، وخاض أولى تجاربه اإلخراجية 
سنة 1978، بمسرحية الندم للكاتب علي الجهاني، 
في  ش��ارك  كما  الغريب،  شريط  للخيالة  وأخ��رج 
والملتقيات  والتظاهرات  المهرجانات  من  العديد 

المسرحية المحلية والدولية.
سنة  للمسرح  السابع  الوطني  بالمهرجان  ك��رم 
التشجيعية  الدولة  جائزة  على  وتحصل   ،1997
كما   ،2010 ع��ام  المسرحي  اإلخ��راج  مجال  في 
كرم بمهرجان القاهرة الدولي ومهرجان “أمورآرت” 

الدولي بالمغرب سنة 2013.)

ع���ق���د ص���ب���اح ي�����وم االح����د 
وزارة  وكيل  بين  لقاء  الماضي 
المعرفية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
ال���ران���دي، ورئ��ي��س  أ. خ��ي��ري 
خ��ال��د  د.  ط���راب���ل���س  ج��ام��ع��ة 
ع����ون، وال��م��س��ت��ش��ار ال��ث��ق��اف��ي 
المنتدى  وعضو  الثقافة  بوزارة 
الثقافي لجامعة طرابلس ، في 
الجامعة  للندوة  التحضير  إطار 
ع��ل��ي مصطفى  األدي����ب  ح���ول 
والتي  الله،  رحمه  المصراتي 
س��ت��ع��ق��د ب��ج��ام��ع��ة ط��راب��ل��س 
أغسطس  ش��ه��ر  منتصف  ف��ي 
مجمع  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   ،2022

اللغة العربية الليبي. 

برنامج  المجتمعون  وت��ن��اول 
من  تتطلبه  وم���ا  االح��ت��ف��ال��ي��ة 
استعدادات فنية وعلمية بالقدر 
التي تليق بقامة المحتفى به في 
واألدبية  النضالية  جوانبه  كل 
وسيعلن  والصحفية،  والثقافية 
عن الندوة في الموقع اإللكتروني 

اللغة  ومجمع  طرابلس  لجامعة 
العربية ووزارة الثقافة. 

الندوة  هامش  على  وسيقام 
معرض للكتاب ومعرض للصور 
التي تجسد مسيرة المحتفى به 

حتى ينتفع بعلمه كل االجيال. 
وأص���ر وك��ي��ل ال����وزارة خالل 

تقديم  ض���رورة  على  االجتماع 
القامات  لتكريم  الكبير  الدعم 
عبر  بليبيا،  المفكرين  واألدب��اء 
والتنمية  الثقافة  وزارة  رعاية 

المعرفية 
وت��أت��ي ه��ذه ال��خ��ط��وة ضمن 
الخطوات التي تقوم بها الوزارة 
بمكانة  يليق  بما  المؤتمر  لدعم 
األدي����ب ال��م��ص��رات��ي وج��ام��ع��ة 
ط��راب��ل��س ك��م��ن��ارة ت���ك���رم كل 
وشعرائها  ومثقفيها  مبدعيها 
ومفكريها  وأدب��ائ��ه��ا  وعلمائها 
ممن كان لهم دور في الرفع من 
والفن  والتنمية  الثقافة  مجال 

في بالدنا وتخليدا لذكراهم.

■ بقلم: مفتاح العماري
تتحقق الكتابة اإلبداعية والسيما في حقلها السردي عبر ترسيخ 
الطبيعة  وبظواهر  ونبات.  وحيوان  انسان  من  بمحيطها  عالقتها 
وتجليات طقسها. وفي وقائع الجراب للسارد أحمد يوسف عقيلة، 
باضطراد خالل ثالثة وتسعين مقطعا قصيرا  الدهشة  ستتنامى 
الكلمات  منذ  حكيها  لينفتح  بتقشف؛  كتبت  شذرات  بهيئة  جاءت 
العارية ولدُت" /  البكر  البراري  " في  األولى على األرض. يقول: 
"ِغب المطر تزدان األرض بالقميحاء الصفراء الفاقعة". ولسوف 
تستمر معنا هذه الثيمة بالتجاور مع األم والبيت بلغة حميمة ذات 
بالغُة  غالبا  تجتاحها  متقنة؛  استعاراٌت  تثريها  جمالية  حمولة 
يتجاوز  ولم  يحبو..  طفال  كنت  عندما   " فائقة:  بواقعيٍة  الصورة 
نظري مدخل البيت بعد.. وجدت تجليات الطبيعة في بيت أّمي.. 
في زخارف األورقة.. والهدمة.. واإلكليم.. والحوايا.. والشواري.. 

والمخالة". 
القرابة  بتلك  ال��دوام  على  واألشياء  األسماء  ستحتفظ  وهكذا 
السحرية؛ بحيث يتعّذر هنا تبرئة الواقع مما هو ممكن تخيال. أي 
أن الحقيقّي في هذه التجربة السردية االستثناء هو من سيتورط 
في استدراج المتخيل الى حّد االنصهار تماًما. هذا ما يحدث في 
براري الجراب بأوديته وغاباته وجباله. بحيث لم يسلم النهار من 
طبائع الليل وأطيافه. حيث ما من شيء في سيرة الراوي كنسيج 
دونما  وحدها  الطبيعة  الى  عزوه  يمكن  النجع  ذاكرة  مع  يتداخل 
حضور أليف للميتافيزيقا. ألنه مهما حاولنا الزعم، بأن ما ترصده 
عيُن الطفل حسب كوادر الصور وزواياها يقع ضمنا كعمل تسجيلي 
وثائقي يتعلق تحديًدا بما تحتمله حياةُ البادية في الجبل األخضر 
من حكايات؛ سيظّل دونما ريب محض ادعاء.  طالما ليس بوسع 
واضفاء  الشعرية  غواية  من  التنصل  الجراب  في  السارد  ذاك��رة 
لمسات مطمئنة لترتيق كل ما يشي بالقبح ويهّدد بتفشي الوحشية، 
بل  ليس ألخيه وحسب؛  ويمسي عدًوا.  االنسان  يتغّول  أن  لحظة 

لنفسه، وللطبيعة ذاتها التي وهبته من نعمها. 
يشير العنوان الفرعي للكتاب بوصفه سيرة للنجع. لكن خالفا 
لما يمكن توقعه في منطق السيرة كسياق تراكمي للحدث؛ ال يقدم 
تسلسال زمنيا لحياة كاملة واّنما يتعّمد اختزالها في التقاط المؤثر 
في بناء وجدانها. أي ال يتوّرط في تتبع مسار زمني يخضع لمنطق 
العلم، بقدر ما يستجيب لما هو حّي وفاعل في الذاكرة. فتداعيات 
الرعي،  الى  اليرابيع،  واصطياد  الترفاس،  البحث عن  من  التنّقل 
وقائع  ورص��د  وال��خ��راف،  والجراء  بالقطط  والعالقة  والحصاد، 

األعراس والمآتم، ومشاهد سقوط المطر وفيضان األودية. ولقطة 
وقوع الجعل) بو درنه( في قصعة الرز، وما ينذر به ترّبص طائر 
العقاب لأرانب والجديان وصغار الخراف من مصائر دامية. لهو 
عالم بقدر ما يفيض بالبساطة؛ لكنه في الوقت نفسه يعج بحشد 

من المفارقات الدامية.
قراءتي  أثناء  في  غمرني  ال��ذي  رسوًخا  األكثر  االنطباع  لعل 
الخاصة  بصمته  له  أدبًيا  منجًزا  بوصفه   " الجراب   " لمحتويات 
به في تعزيز الهوية، أنني ومنذ البدء قد استسلمت تماما لسحر 
حفريات  من  أصيل  إزاء صنف  نفسي  وجدت  أن  لحظة  الحكي، 
الكتابة السردية، في أكثر براعتها الجمالية تكثيفا وايجازا وتفوقا. 
وأنني من جهة أخرى سوف العن الحظ العاثر عندما تظهر هكذا 
للقراءة،   تاريخية  تكن خصومة  بيئة  مغامرات سردية متفوقة في 

تزدري األدب وتهمل شأن صانعيه. 
في  معالجته  الكاتب  حاول  ما  هو  العام  القبح  هذا  ولربما     
ال  بحيث  لالستدراك.  حثيثة  مساع  دائما  فثمة  الجراب.  نسيج 
تفلت الصورة البشعة في نهاية المطاف من دون أن تخضع لشيء 
من الفلترة وتجميل تشوهاتها اإلجتماعية وخزينها النفسي، عبر 
اخضاعها لعمل المخيلة. وبذا تفوق  عقيلة سارد دربة في تشذيب 
الشذرة  مفتتح  فمنذ  محتملة.  الحياة  تصبح  حتى  الغابة  سلوك 
بتقنية  هنا  السرد  آلة  استئناس  مدى  يسر  بكل  األولى سنالحظ 
وقائع  لنقل  وسيطا  الطفولة  مشاهدات  من  تتخذ  التي  االغ��راب 

فضاء السيروي موضوع النص، التي كان لها التأثير األوفر في أن 
تبقى الدهشة حاضرة على ال��دوام. ليظل كل ما هو مؤثر ومثير 
ومغو وصادم وغريب يفيض على الدوام بقوة من ذاكرة النجع، عبر 

حضور حميم لإلنسان والطبيعة. 
وهنا لن أبالغ إذا ما صرحت بأن أحمد يوسف عقيلة يعد الكاتب 
العربي األكثر قرابة واحاطة بأسرار الطبيعة؛ وقد أغنى قاموسها 
بمفردات جديدة، وجّسر أوديتها وجبالها وتاللها وسّمى كائناتها 
طبائع  تفاصيل  على  للتعرف  كمفاتيح  ونبات  وحيوات  طير  من 
األمكنة؛ وتفكيكها من ثم،  عبر ثيمات تتألف من ثنائيات واضداد: 
يغفل  أن  والشر، من دون  الخير  والجمال،  القبح  والموت،  الحياة 
بينها ومعها  العالقة فيما  بأن تكتسب  الخليقة  المحفزات  تطويع 
خالل  من  بقوة  الوجدان  فيها  يحضر  إنسانية  ومعارف  مفاهيم 
تلك الخلفيات التي تضفيها شعرية السرد على الواقع والمتخيل 
كجزئين حيين لحقيقة واحدة، ينتصر في معركتها األنسان لصالح 
انسانيته عندما يتآخى مع محيطه ليكون صديقا وفيا للبيئة التي 

يتفاعل معها بحب
أن مقترحات الحكي لدى أحمد يوسف عقيلة سواء أكانت في 
الجراب أو غيره من عناوينه القصصية، تشي باقتدار كبير، يؤهلها 
في  األهم  العالمات  بين  بوصفها عالمة  ب��ارزا،  موقعا  تحتل  ألن 
مشروع السرد العربي. ذلك عندما تبادر القراءة إلنصاف نفسها 
عبر تكريم مقروئها. وال سيما أن عقيلة قد وضع في جرابه كنوزا 
يكتف  لم  فهو  األدب��ي��ة.  المصّنفات  س��وق  في  مثيلها  يندر  ثمينة 
بمخزون ذاكرة الطفولة والصبا في تأثيث سيرة النجع، وحسب؛ 
المسبوق  غير  عملها  الكتابة  تقنيات  في  ادوات��ه  لحقيبة  كان  بل 
من  يأتي  السرد.  عمارة  على  الذكية  المهارات  عديد  إضفاء  في 
بينها اقتراح إقامة صرحها على نسق من المقاطع القصار بهيئة 
حكايات أو قصص تضافر في بنائها عدة خصائص فنية استأنست 
تخدمه جملة  معنوي  تنضيد  يحكمها  السينمائي.  المشهد  بنظام 

من االستعارات التي وهبت اللغة حيوات شتى.
أكرر: على الرغم من هذه األصالة في نسيج الجراب لكننا - 
وبكل أسف- لم نعطه ذلك االهتمام المستحق واالحتفاء الذي يليق 
القراءة  هنا  ونعني  نفسها.  القراءة  خلل  مبعثه  التقصير  هذا  به. 
مؤهلة  غير  هذا  يومنا  حتى  ت��زال  ال  ثقافية  منظومة  من  كجزء 
الستقبال السرد الكتابي كمتطلب معرفي وغذاء روحاني ال غني 
عنه. ولن يكون األمر مستغربا في مجتمع ال تولي مؤسساته الحد 

األدنى من توفير المحفزات الكفيلة بتنمية الحياة الثقافية.

اختتام مهرجان اإلبداع للمسرح بالملتقى الوطني الرابع لإلبداع الثقافي

جامعة طرابلس ووزارة الثقافة والتنمية المعرفية يناقشان 
المؤتمر العلمي حول العالمة األديب علي المصراتي

الموت يغيب المخرج 
عزالدين المهدي

تأمالت في السرد: مع الجراب للكاتب أحمد يوسف عقيلة
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

دِع التعّني

دِع التعّني
جليُس البؤِس أْصَدُقنا

إن المعاناَة )في تكذيبها( ..... كِذُب
*  *  *

ُغْص بالِجِبّلِة  
ِتها طعَم الحقيقِة  واغرز في أِعنَّ

وانظر فالورى َيِثُب 
*  *  *

وارمق أمامَك هذي الشمس مشرقٌة
والليُل أصٌل 

بفقِع الشمِس ينسكب
*  *  *

وظ��ل��م��ة ال���م���رء، م��اض��ي��ِه ، ال��ذي 
انطفئت

على يديه هَو  الِمشكاة والشهُب
*  *  *

هي السبيُل
إلى وضع الفتيل بها 

فاركض برجلك فيك الكنز والذهُب
*  *  *

ال تترك القول
قوَل الناس يثبُط ما

يجري بقلبك 
واتركهم إذا ذهبوا 

*  *  *
ال تنزع األمَس 

إن آذاك أعظُمُه 
ا .. ستحيا مثلما يجب  ما دمَت حّيً

*  *  *
ال تكبِت الخوَف 

أخبر من وثقت به 
أن الذي في صميم الروح..  ينتحب 

*  *  *
ال تلعِن البؤَس

ال تركْض مخافته
ال تلحِق النوَر

واجلس 
أنَت تلتهب 

*  *  *
من جذوة الغيهِب المدفون في جسٍد

قد ُنشعُل الكوَن 
كيما تفعُل الكتب 

*  *  *
عْش للحقيقِة 

حّب الذات يشملها 
عش للبقيِة 

وانظر أُيهم تهُب 
*  *  *

من يدرس النفَس 
واألسباَب يأخذها

يدري بأن معاناة الفتى..  سبب

■ بقلم : محمد ساسي العياط  

تناقض

أصابع ليد العمر

■ بقلم: ريم القماطي 

■ بقلم: أكرم اليسير

ال يغّرَك ظاهري

على  األي��ام  نحَتته  إط��اًر  تأخذ  ال 
مالمحي 

على محمل الحقيقة!

أنا قوّية جدا 
بطريقة أستطيُع فيها البقاء على 

قيد الحياة
و قد نفثُت قلبي خارجي..

أستطيع أن أركض وأسابق األيام
بعمٍر مبتور..

أستطيع البقاء ثابتا
رغ���م ل��ي��ون��ة ك��ل األع��م��دة التي 

تسندني..
أستطيع أن أجعلك تراني جميلة 

بلون الليمون الذي يكسو وجهي..
أستطيع الضحك 

ملء خيباتي..
أستطيع الُمضّي ُقُدمًا

دون ِوجهة أو دليل..
أستطيع أن أبلع مزيدًا من األقدار

رغم هشاشتي..
أستطيع أن أنجب نّصًا

وأحرفي عقيمة..

أيضا أنا ضعيف جدا
أص��رخ  يجعلني  ال��ذي  الحد  إل��ى 

باكية
ملء فرحي..

انسكاب  فيه  أرى  الذي  الحد  إلى 
كوب من القهوة

مصيبة ال يمكن حّلها..
إلى الحد الذي أعجز فيه

عن تجاوز كلمة..
إلى الحد الذي يلتهمني فيه رهاب 

الوحدة
وأنا بين حشٍد كبير..

بسمة  فيه  أرى  ال��ذي  الحد  إل��ى 
أحدهم ِمصيدة

سُتطَبق على قلبي..
إلى الحد الذي أتفادى فيه الحياة 

إذا توّددت لي..

التراهن على فهمي
ال ُتبهرَك رزانتي ورجاحة عقلي

وال تقودك خّفتي إلى َمقتي
الحذاقة  عدسة  تحت  التضعني 

خاّصتك

داخلي شخص مترّدد
متناقض

يمسك أفكاري ويرميها َك نرد
يعرضها على حسب الواجهة التي 

وقع عليها الحظ!

وأّي شيء ُيرمى على عاتق الحظ،
فهو شاذ

التشمله القاعدة.

هكذا تقتل الحروف 
نفتتها لحمام المجاز والظن 

نزرعها في شارع خلفي 
نوزعها على المارة الغرباء
وربما تسرقها منا الرسائل

وقد نكتبها قصيدة ..

وأنا أطرق باب صوتك 
تفر نوتة من نافذة الحديث 

وتنساب من مزراب الوقت أغنية 
فأصير أبكما 

وترفرفين موسيقى
فأدندنك عندما 

نسيِت ريشة جناحك 
على كتف قصتي 

وكل األطفال مجتمعون للعيد 

فاعزفي بصوتك كالما  ..

أكملت نومي 
وأنا أبحث عن قلب 

يصلح هدية لطفلة مشاغبة 
في السابعة من عمرها 

تمنحه لدميتها
وداخل هذا المربع الرتيب 

الذي يدعونه عمري 
من الصعب 

صنع ذكريات جديدة ..

وكصخرة تشاهدها يوميا 
لن تشعر بنحت الريح فيها 

حتى تسقط 
كذلك هو أثر العمر المنساب ..

لذا كلما أفلتت يد يومي 
ضعت منِك 

وسط الزحام
كطفل صغير ..

فنحن ال نحتاج لقشرة موز لننزلق 
يكفينا خطأ بسيط 

وروح مرحة 
فابتسامة قد تكلفك سنك الذهبي 

وشعرك األسود 
وتجربة كيميائية 

تنتهي باكتشافك إلكسير الندم 
طيلة حياتك ..

لذا اقلب الصفحة 
واشتِر لنا بما تبقى من العمر حياة 

أو بعها مقابل رغيف  ..

َهارًبا ِمْن واقٍع
َلم َيُقْم، ما َزال في ُحْلمِه
َيْسَحُب الَوْرَد ِمَن األوِردْة 

* * *
َهارًبا ِمْن واقٍع واقٍع

في َحضيِض الفكرة الملحَدْة
* * *

َعْتمٌة ِمن َحوِله.. َشارٌع 
ُموَلٌع بالُوْجهِة الُمؤَصدْة

* * *
ِنصُف َناٍي ِنصُف "ِقيَثارٍة"

اٍل ِبال َهْدَهدْة َكفُّ َموَّ
* * *

أْرُضُه ِفي َصْدِره، َصْدُره 
ِفي أقاِصي األرِض

َما أَبعَده 
* * *

ما- ما ِفي َنوِمه -ُربَّ ُربَّ
ّياد في الِمْصَيدْة َيقُع الصَّ

* * *
لم َيُقْم  

ما َزاَل في صْحِوِه
الُحرِّ معًنى للَمَدى أْفَرَده

* * *
َساِهًما في َغابٍة/ ُظْلَمٍة 

ليَس إاّل َشمُسها ُمجهَدْة 
* * *

ِحْكمُة الفنَجاِن أوَحْت َلُه:
َنْبَضة َتْخَتِصُر اأَلفِئَدة 

* * *
فجأًة قاَم، وِفي َرأِسِه
ِريَشٌة ُتفِزعها َمفرَدة

■ بقلم: هود األماني 
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الحضارة  الليبية � 5400 � 5600 ق م

من خالل المتابعة للحضارة الليبية القديمة وباألخص 
تلك التي اكتشفت في الصحراء الجنوبية لليبيا � بجبال 
اكأكؤس الحدود الجنوبية الغربية لليبيا ، هذه الحضارة 
التي ساهم ابناء ليبيا في بنائها ، وهذا ما سوف انوه 
ان هذه  على   ، تشير  كثيرة  دالئ��ل  ان هناك  إذ   ، عنه 
الحضارة االزلية التي اكتشفت في الصحراء الليبية ، 
تعد من اقدم الحضارات ، ومن شأن علماء االثار ان 
يقوموا بتصحيح هذه الحقبة الحضارية الهامة لصالح 
حضارة ليبيا ، بعد ان تم تأكيدها من قبل علماء االثار 
، ومن هنا  اترككم لمزيدا من التوضيح ، الى ما سوف 
يخبرنا به التاريخ ،  عن جزء من تاريخ ليبيا وحضارتها 
العريقة او تلك التي ساهمت في بنائها عن طريق ابنائها � 
السيما الحضارة الفرعونية التي لربما اقامت دهرا من 
الزمن في هذه الصحراء الليبية قبل ان تتحول انهارها 
الى جفاف ، وما دليلنا على ذلك ، اال تلك ) المومياء 
الليبية ( التي عثر عليها في اخر االستكشافات االثرية 
بجبال  وذل��ك   ، الجنوبية  بالصحراء  1958م   ع��ام 
اكاكوس ، وبالتحديد جنوب مدينة غات ، والتي امتد 
عمرها ألكثر من ) 5400 � 5600  عام ق م ( وهذه 
المومياء كانت عبارة عن ) صبي اسود محنط ( اطلق 
عليه فيما بعد ) وان موحي جاج ( كان قد وضع داخل 
غالف ) قفة ( ) وملفوف بجلد حيوان الظبي � وملفوف 
ايضا بأوراق (، وهو يعد من اقدم موماة الفراعنة بأكثر 
من 1500 عام وقد اطاق عليه )  موحي اند قيج  ( 
هذا هو اسم الطفل الليبي المحنط ألكثر من 5600 
عام ق م � وقد تم هذا االكتشاف من قبل عالم االثار 
االيطالي ) فابر يزيوا  موري  ( مع الفريق المستكشف 
،وذلك اثناء التنقيب في كهف صخري صغير يقع في 
وادي اطلق عليه ) تشونت ( في سلسلة جبال اكاكوس 
ان  شأنه  من  الحضاري  االكتشاف  ه��ذا  ان  ولهذا    ،
يخلق زوبعة لحقبة تاريخية سابقة موغلة في القدم ، 
عندما يتم تصحيحها  ، كما تفيد بعثة االثار � قائلة � ان 
هذه المومياء الفريدة المحفوظة االن بمتحف السرايا 
الحمراء بطرابلس الغرب ، قدر عمرها من قبل العلماء 
) بعامين ونصف العام ( وتستطرد البعثة قائلة � وجدت 
وقد  ظبي(  )جلد  في  بعناية  جثته  لفت  وقد  المومياء 
نزعت احشاؤها وغلفت بأعشاب برية من اجل حمايتها 
 � البعثة االيطالية قائلة  � وتضيف  التعفن والتحلل  من 
ان االمر الذي ادهش الجميع ، ان تحليل الكربون 14 � 
المشع اظهر ان عمر المومياء يتراوح ما بين � 5400 
� 5600 عام ق م � وافادة البعثة ، بان عملية التحنيط 
التي اجريت لهذا الطفل كانت دقيقة � حيث اشاروا بان 
هناك ، شق على طول البطن والصدر ، استخرجت من 
انها  كما   � الداخلية  واالعضاء  االعشاء  جميع  خالله 
افادة البعثة � بان هناك اضافة مواد عضوية في داخل 

الجثة لحمايتها من التعفن ، اال ان ما تفيد به البعثة 
قائلة � يكمن هذا السر في ان هذا التاريخ يسبق بنحو 
1500 عام ق م من زمن التحنيط المسجل في الحضارة 
 �  2250 الى  بداياته  يرجع  الذي  القديمة  المصرية 
2750 ق م � وافادة البعثة االيطالية قائلة � هذا االمر 
كان  الذي  االعتقاد  في  النظر  اع��ادة  الى  العلماء  دفع 
سائدا بان التحنيط في القارة االفريقية بداء في مصر 
، والدفع بفرضية جديدة ترجح ان يكون مصدره احدى 
الحضارات السابقة المجهولة التي نشأت في المنطقة 
المعروفة االن في ليبيا على مدى � 2000 عام ق م � 
� فالتاريخ يظل شاهد اثبات  الليبية  بجنوب الصحراء 
على مختلف الحقب والعصور التاريخية ، إذ انه غير 
قابل للتجاهل وللتحريف او المجامالت او المزايدات 
او الطمس قسرا ، حتى وان كان يحمل في مدلوالته 
معلومات مؤكدة قد تغير مجريات تاريخ حضارة ، ألمة 
بأكملها ، ولهذا ان ما تم اكتشافه في الصحراء الليبية 
تصحيحيا  مسارا  يعد   ) اكاكوس  )بجبال  الجنوبية  
في حركة التاريخ االنساني ، وفي علم االثار ، وتاريخ 
والتاريخ  االث��ار  علماء  يقوم  قد  وبالتالي   ، التحنيط 
بتصحيح النظرة السابقة التي تقول ، بان فراعنة مصر  
هم اول من عرف ) علم او فن التحنيط ( قبل ) 4000 
عام ق م ( هذا االمر قد يعاد فيه النظر ، وذلك بسبب 
هناك حقبة قد سبقته في ذلك ، عندما ظهرت حضارة 
الطفل )  موحي اند قيج  ( تلك المومياء الليبية التي 
الجنوبية  الحدود  اقصي  اكاكوس  بجبال  عليها  عثر 
للصحراء الليبية ، وهذا االكتشاف قد يقلب الموازين 
، رأس على عقب ، حيث ان الطفل )  موحي اند قيج  
( قد حنط قبل ) 1500 عام ق م ( أي قبل ان يحنط 
الفراعنة بمصر فأرعنهم � وقصة الطفل )  موحي اند 
قيج  ( كاالتي � كان الطفل يبلغ من العمر سنتين ، يعيش 
مع اسرته في جبال اكاكوس الليبية ، ثم بعدئذ توفى 
، ويبدوا ان هذه االسرة لها معتقدات وعادات وتقاليد 
خاصة بها ، فكان من ضمنها ان يقوموا اهله بتحنيطه 
وهو  يموت  طفل  لكل  الحياة  بعودة  إليمانهم  وذل��ك   ،
صغيرا � وقد عثرت ايضا بعثة االستكشاف مع الطفل 
رسومات   ، اكاكوس  جبال  في   ) قيج   ان��د  موحي    (
ونقوش تبين مدى حضارة وديانة وقبيلة ) هذا الصبي  
( فقد وجد ايضا نقش ، لرجل يضع فوق رأسه ووجهه 
رأس حيوان ، وقد قال علماء االثار في هذا الخصوص 
، بان هذا الرجل بمثابة ) الهة الموت ( لدى الفراعنة 
، من حيث القناع ، كما انه قد وجد اكتشاف منقوشات 
، لتمساح وزرافات  وابقار وماعز وفيلة  ، لخ � فكانت 
  ( الطفل  اكتشاف  مكان  عن  تبعد  ال  الرسومات  هذه 
موحي اند قيج  ( سواء 30 متر تقريبا ، وقد تم العثور 
ايضا على موقد ) االلهة  ( وهو عبارة عن حلقة دائرية 

يبلغ قطرها ) 3 � امتار ( محاطة بالصخور الصغيرة ، 
في وسطها يوجد ، مكان موقد النار التي كانوا يلقون 
فيها الحيوانات ومن هنا اتضح بعد هذا االكتشاف ، 
الحضارة  بان   ، للشك  مجاال  يدعوا  ال  مما  تأكد  قد 
سبقت  قد   ، واس��رت��ه  الطفل  ذل��ك  طريق  عن  الليبية 
حضارة الفراعنة بمصر ألكثر  1500 عام ق م ( أي 
ان التحنيط الذي عرف في السا بق قد بداء من مصر 
، هو لس كذلك بل كانت بدايته من ليبيا ) شعب  موحي 
اند قيج  ( وهم اول من قام بالتحنيط ، ثم انتقلوا به 
بعدئذ نحو الشمال والجنوب ، ثم الى دلتا النيل ، وذلك 
بعدما حصل تغيير مفاجئ للمناخ في الصحراء الليبية 
، حيث اتجهوا نحو السهول واالنهار � وهذا االكتشاف 
بمتحف  االن  موجودا   � الليبية  للمومياء   � الحضاري 
طرابلس الغرب ،كما قد تأكد من خالل هذه البعثة ، 
على انها جبال اكاكوس الليبية ، تعتبر من اهم المناطق 
التي تحتوي على اثار منذ العصر ) الحجري الوسيط 
( إذ انها قد اشتهرت بكهوفها القديمة ، وتعتبر ايضا 
هذه  ان  كما   ، المختلفة  المنحوتات  بمجموعة  غنية 
نتوقعها  نكن  لم  اخ��رى  مفاجأة  لنا  سجلت  قد  البعثة 
سكان  ان   ( اكتشفوا  قد  العلماء   ه��ؤالء  ان   وه��ي   ،
جبال اكاكوس حينذاك ، هم اجداد الذين هاجروا الى 
شمال وجنوب النيل ( حيث ازدهرت هذه الحضارات 
بعد حدوث الجفاف � من هناء نتساءل من خالل عمق 
االرث الحضاري والتاريخ � هل الفراعنة ليبيين ؟ � وان 
االمر  وه��ذا    � االهرامات  بناة  هم  اذن   ، كذلك  كانوا 
ليس غريبا ، حيث عثر ) بوادي الحياة ( على حضارة 
فرعونية وقد امتدت حضارتها الى اهل الصحراء ، في 
برمال  قرية مطمورة  اكتشاف  تم  إذ   ، القديمة  جرمة 
الصحراء الليبية وذلك ) بوادي الحياة ( وربما قد تكون 
امتداد لحضارة وشعب ) موحي اند قيج ( وهذا دليال 
 ، الليبية  الحضارة  هذه  تظل  لذا سوف    ، ذلك  على 
شاهدا على مدى عمقها الحضاري والتاريخي ، فهي 
غير قابلة للتجاهل والتهجيل  بعمقها الحضاري االزلي 
مهما حصل لها من االهمال والتسيب التي تعاني منه 
ردحا طويال من الزمن �                                            

         ) المراجع :�  
ال��س��الالت   � وك��ت��اب��ه   � محمد  ع��وض  محمد    �  1  

االفريقية � 1965م � 
 2 �  روالند اوليفر � وجون فيج � وكتابهما � موجز 

تاريخ افريقيا � 1965م  �
 3 �  بعثة االستكشاف االيطالية � رئيس البعثة � عالم 

االثار االيطالي � فابر يزيوا موري  � 1958م 
      ) ملحوظة ( )   المومياء موجودة االن بمتحف  

� طرابلس الغرب (        

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 
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حوادث

مديرية أمن المرج 

تقبض على سارقان مطلوبان لدى البحث الجنائي طبرق 

  حماية الطاقة الكهربائية بنغازي   

تقبض على حارقي أسالك النحاس الخاصة بشركة الكهرباء

  مركز شرطة بوعطني    

ُيداهم وكرًا لممارسة الرذيلة ويضبط مصنعًا للخمور

الديوان \ خاص
ال��ق��ت م��دي��ري��ة أم����ن ال��م��رج 
القبض على شخصان قاما بسرقة 
مبلغ مالي قدره )13.000( د.ل 
منزل  م��ن  المقتنيات  م��ن  وع��دد 

أحد المواطنين. 
وذلك  بعد ورود بالغ ألعضاء 
ال��ت��ح��ري ب��م��دي��ري��ة أم���ن ال��م��رج 
س"  "ح.ع.  ال���م���دع���و  ب���ت���واج���د 
سوق  داخ��ل  .س"  "ح.ع  والمدعو 
السيارات بمدينة المرج على متن 
اللون  "هونداي"  نوع  آلية  مركبة 
رصاصي معتمة الزجاج وهما من  

مدينة طبرق  .

المعلومات  جمع  خ��الل  وم��ن 
عنهما بمدينة طبرق تبين بأنهما 
من ذوي السوابق ولديهما قضايا 
سرقة وأوامر بالقبض لدى مركز 
ليتم  "ط���ب���رق"  ال��ج��ه��اد  ش��رط��ة 

عليهما  القبض  إلقاء  الفور  على 
وبالتحقيق  معهما اعترفا بسرقة 
وسرقة  المواطنين  أح��د  م��ن��زل 
 )13.000( ق���دره  م��ال��ي  مبلغ 
د.ل وعدد من المقتنيات األخرى 

بالمنزل.
وبتفتيشهما ُعثر بحوزتهما على 
د.ل   )5.365( قدرة  مالي  مبلغ 
وشريط أقراص مخدرة وهواتف 
نقالة كما اعترفا بقيامهما بشراء 
مركبة آلية بالمبلغ المسروق وإن 
بقسم  للحجز  نقلها  تم  المركبة 

المرور والتراخيص المرج.
البحث  أعضاء  مع  وبالتواصل 
ال��ج��ن��ائ��ي "ط���ب���رق" أف�����ادوا ب��أن 
على  لديهم  مطلوبين  المذكورين 
واتخذت  بالمدينة  قضايا  ذم��ة 
ضدهم كافة اإلجراءات القانونية 
وايداعهم بالحجز لحين احالتهما 

إلى النيابة العامة.

الديوان \ خاص
ال��ع��ام��ة  اإلدارة  أع���ض���اء  أل��ق��ى 
بنغازي  الكهربائية  الطاقة  لحماية 
وبالتعاون مع مركز شرطة الكويفية 
على  القبض  بنغازي  أم��ن  بمديرية 
المدعو "م س م" والمدعو "ع س ص" 
النحاس  أسالك  بحرق  قاما  اللذان 
للكهرباء  العامة  بالشركة  الخاصة 

بمنطقة عين زيانة.

وب��ح��س��ب ال��ص��ف��ح��ة ال��رس��م��ي��ة 
موقع  علي  الليبية  الداخلية  ل��وزارة 
فإنه  فيسبوك  االجتماعي  التواصل 
آلية  مركبة  متن  على  ضبطهما  تم 
نوع سامسونج معتمة الزجاج وبدون 
لوحات معدنية كما تبين بأن أحدهما 
القضائية  ال��ش��رط��ة  ل��دى  مطلوب 
كافة  واتخذت  غيابياً  عليه  ومحكوم 

اإلجراءات القانونية حيالهما.

الديوان \ خاص
لممارسة  وك��راً  بنغازي  بمدينة  بوعطني  شرطة  مركز  داه��م 
المحلية  للخمور  العامة وضبط مصنعاً  المنافية لآلداب  األعمال 

كما تمكن من توقيف كل أفراد هذه الشبكة.
ووفق ما قالت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها الرسمية على 
موقع التواصل االجتماعي  فيسبوك  إن معلومات وردت للمركز 
الموثوقة مفادها تردد أشخاص من الجنسين  من أحد المصادر 
الجنسية  من  نساء  مجموعة  به  تقيم  القرية  بمنطقة  منزل  على 

المصرية رفقة شخصين من الجنسية التونسية.
استدراج       

مجموعة  فإن  ال��واردة  المعلومات  انه حسب  المديرية  وأك��دت 
التعارف  المنزل عن طريق  إلى  الشباب  النساء يقمن بإستجالب 
لممارسة  النساء  بعض  باستقطاب  يقمن  وأيضا  اإلنترنت  على 
أعمال الشعوذة والشباب الذين يقيمون داخل المنزل يعملون على 

تصنيع الخمور المحلية وتوزيعها بالمدينة.
على الفور وبحسب المديرية أصدر رئيس مركز ُشرطة بوعطني 
تعليماته بمداهمة المكان بعد أخذ اإلذن من النيابة العامة حيث 
انتقل أعضاء المركز إلى منطقة القرية وتم الدخول إلى المنزل 
على 12  المنزل  بداخل  والعثور  نساء  وخمس  وضبط شخصين 

جالون سعة 20 لتر.
و قالت المديرية أيضا انه بالتحقيق  معهم أتضح أن الشخص 
والشخص  الجنسية  تونسي  .مواليد1992  م.ف.ق  يُدعى  االول 

الثاني ص.ف.ق مواليد 1982 تونسي الجنسية وهو شقيق األول 
الجنسية  المدعوة د.ف.ق من مواليد 1995 تونسية  وشقيقتهم 
موليد  من  س.أ.ع  وبناتها   1972 مواليد  من  أ.ع.أ  والمدعوة 
2001  و م.أ.ع مواليد 2000 و أ.أ.ع من مواليد 2005 وكلهن 

من الجنسية المصرية.
مصنع خمور

كما اعترف الشخصان سالفا الذكر بأنهم   يمتلكون استراحة 
تم  وأيضا  الخمور  لتصنيع  مصنع  وبها  خليفة  سيدي  بمنطقة 
ل��آلداب  منافية  أعمال  بممارسة  وبناتها  أ.ع.أ  من  كل  اعتراف 
داخل محل اقامتهم واستقطاب الشباب عن طريق مواقع التواصل 

االجتماعي والقيام بأعمال الشعوذة للنساء واستدراجهن.
وبعد ذلك أوضحت المديرية أنه انطلق أعضاء المركز لمنطقة 
وتم  الخمور  لتصنيع  متكامل  مصنع  ضبط  وت��م  خليفة  سيدي 

االنتقال إلى المركز وتم إحالة كل المتهمين إلى النيابة العامة.

الديوان \ خاص
لمديرية  التابع  الجنائي  البحث  قسم  ألقى 
للقضاء  مطلوبة  فتاه  على  القبض  بنغازي  أمن 
ومحكومة غيابياً باإلعدام رمياً بالرصاص على 

ذمة قضية قتل.
مطلوبة للعدالة 

وردت معلومات لمديرية أمن بنغازي عن فتاة 
مطلوبة للقضاء تُدعى أ.ص.ب من مواليد 1995 
وتتردد على منطقة جليانه بالتحديد بالقرب من 
مقاهي البطريق ليصدر على الفور رئيس القسم   
في  وذلك  بضبطها  التحريات  تعليماته ألعضاء 
قسم  رئيس  قبل  من  الموضوعة  الخطة  إط��ار 
لضبط  بنغازي  أم��ن  بمديرية  الجنائي  البحث 

الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة .
بعد ذلك تم انتقال أعضاء التحريات بالقسم 
إلى منطقة جليانه بالقرب من مقاهي البطريق 
وتم مراقبة المكان إلى أن تم خروجها من أحد 
المباني السكنية بالمنطقة وتم تتبعها وبإعداد 
إلى  بها  واإلنتقال  تم ضبطها  لها  كمين محكم 
القسم وباالستدالل معها اعترفت بكل ما نسب 
العام  المحامي  مكتب  إل��ى  إحالتها  وت��م  إليها 

بنغازي الستكمال باقي اإلجراءات القانونية.

الديوان \ خاص
باشرت إدارة إنفاذ القانون وفرعها بالمنطقة 
األمنية  للعمليات  العامة  ب����اإلدارة  الوسطى 
اإلربعاء الماضي  أعمال اإلزالة والهدم للمباني 
التابع  الساحلي  الغاز  خط  بحرم  المخالفة 
لشركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط ابتداء من 

منطقة وادي كعام واإلتجاه شرقاً.
وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية 
الليبية على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 
فقد قامت دوريات إدارة إنفاذ القانون باإلدارة 
دوريات مديرية  رفقة  األمنية  للعمليات  العامة 
أمن زليتن وجهازي الشرطة الزراعية والحرس 
النفطية  ال��م��ن��ش��آت  ح��م��اي��ة  وج��ه��از  ال��ب��ل��دي 
وتصنيع  إلنتاج  شركة سرت  من  ومتخصصين 
خط  حرم  على  الواقعة  المباني  بإزالة  النفط 
ابتداء من منطقة كعام وصوالً  الساحلي  الغاز 

لمنطقة ماجر جنوب مدينة زليتن.
ب��ن��اء على  ال��داخ��ل��ي��ة  ذل��ك بحسب  وج���رى 
مهلة  أع��ط��ي��ت  وق���د  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  تعليمات 
ألصحاب هذه المباني إلخالئها للمباشرة في 

عمليات الهدم واإلزالة.

   في قبضة القانون  
مطلوبة للعدالة على ذمة حكم 
غيابي باإلعدام رميًا بالرصاص 

بأمر من النائب العام
إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز 

الساحلي التابع لشركة سرت 

 للمرة األولى في المنطقة الغربية  

إنشاء فرع لإلدارة العامة للبحث الجنائي \طرابلس بقرار من اللواء هويدي  
الديوان \ خاص

أصدر مدير اإلدارة العامة للبحث الجنائي 
اللواء صالح هويدي قراراً بإنشاء فرع لإلدارة 
في مدينة طرابلس حيث يعد أول فرع لإلدارة 
المنتشرة  الفروع  إلى  ينضم  البالد  في غرب 

في شرق وجنوب ووسط ليبيا.
ونص القرار الذي يحمل رقم )25( لسنة 
2022 والذي حصلت صحيفة )الديوان(على 
نسخة منه تكليف عقيد " عادل محمد منصور 
للبحث  العامة  اإلدارة  لفرع  رئيساً   " الشايبي 

الجنائي \ طرابلس.
اللواء هويدي عقيد  القرار كلف  وفي ذات 
العامة \  الشايبي بتجهيز مبني لفرع اإلدارة 
طرابلس وإعداد كشف بالقوة العمومية للفرع.
يذكر أنه في العاشر من شهر أغسطس لعام 
2021 أصدر وزير الداخلية بحكومة الوحدة 
الوطنية اللواء خالد مازن قرارا يقضي بإلغاء 

تسميته  وإعادة  الجنائي  البحث  تسمية جهاز 
باسم )اإلدارة العامة للبحث الجنائي( على أن 
تكون تابعتا للوزير بشكل مباشر وتتمتع بذمه 
 )1050( القرار  وف��ق  وذل��ك  مستقلة  مالية 
والذي نص على أن تكون مدينة بنغازي مقراً 

رئيسيا لإلدارة.
الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  وأن��ش��أت 
إل��ى 20  ليبية وصلت  م��دن  ع��دة  فروعا في 
من  العديد  محققة  المهنية  بكامل  تعمل  فرع 

اإلنجازات األمنية الهامة. 
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لكرة  الموريتاني  االت��ح��اد  يستضيف 
ال��ق��دم ب��ط��ول��ة ودي���ة دول��ي��ة رب��اع��ي��ة في 
الفيفا  أي��ام  خ��الل  ن��واك��ش��وط  العاصمة 
 21 م��ن  ال��واق��ع��ة  الفترة  خ��الل  المقبلة 
إلى 29 مارس المقبل بمشاركة منتخبنا 
وموزمبيق  النيجر  ومنتخبْي  ال��وط��ن��ي 
األول  الموريتاني  المنتخب  جانب  إل��ى 

مستضيف البطولة وذلك بحسب ما نشره 
موقع ريميسا الرياضي.

وخ��ص��ص ات��ح��اد ال��ك��رة ال��م��وري��ت��ان��ي 
األولمبي  والملعب  بيديا  شيخا  مالعب 

بالعاصمة نواكشوط لخوض تدريباتها.
وسَيتجمع المنتخب الوطني في معسكر 
ق��ص��ي��ر ب��ط��راب��ل��س ف���ي م��ن��ت��ص��ف شهر 

الموريتانية  للعاصمة  إقالعه  قبل  مارس 
تأتي  التي  البطولة  ه��ذه  ف��ي  للمشاركة 
ضمن تحضيرات منتخبنا الوطني لخوض 
التي  أفريقيا  أمم  بطولة  تصفيات  غمار 
ستقام نهائياتها بمالعب ساحل العاج عام 
2023 حيث ينتظر أن تنطلق التصفيات 

خالل شهر يونيو المقبل.

المنتخب الوطني يشارك في دورة دولية رباعية بموريتانيا

بورقيقة يقود األهلي بنغازي للفوز على الصداقة في بطولة الدوري

بثنائية نظيفة األهلي طرابلس يعبر زاناكو الزامبي بالكونفدرالية اإلفريقية

االتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة ُيشكل االتحاد الفرعي للمنطقة الثانية

لكرة  االتحاد  فريق  لقاء  اإليجابي  الّتعادل  خّيم 
بنتيجة  الجزائري،  الساروة  شبيبة  نظيره  مع  القدم 
هدف في كل شبكة، وذل��ك في إط��ار ذه��اب الجولة 
المجموعات  الثانية من دور  المجموعة  لفرق  الثالثة 
من الكأس الكونفدرالية األفريقية، في المباراة التي 
بنينا  ش��ه��داء  ملعب  أرض��ي��ة  على  الفريقين  جمعت 

الدولي.
الماضي  األح��د  يوم   – جرت  التي  المقابلة  هذه 
– وتوسطها الحكم السنغالي ) داواد جوي (، دخلها 
الفريقان وكل منهما يأمل في تحقيق نتيجة مرضية، 
السيما أن الفريقين يمتلكان من النقاط ثالثة نقاط 

على سلم ترتيب المجموعة الثانية.
الفريق الضيف شباب الساروة بدأ اللقاء مهاجماً 
من  كل  تحركات  على  معتمداً   ، اليمنى  الجهة  من 
)محمد أمين ويس، وأيمن عبد العزيز لحمري(، في 
التقدم  كيفية  في  ح��ذراً  أكثر  االتحاد  ك��ان  المقابل 

وتنظيم الهجمات نحو مرمى )زكريا سعيدي(.
مرتدة  هجمة  االتحاد  نظم   9 ال�  الدقيقة  وعند 
منسقة، بدأها المهاجم )محمد زعبية( ممرراً الكرة 
إلى زميله )عمر الخوجة(، حيث أن األخير لعب كرة 
الوقت  في  سعيدي(  )زكريا  الحارس  تدخل  عرضية 

المناسب قاطعاً الكرة من أمام )أحمد الهرام(.
وشهدت الدقيقة ال� 15 أول تهديد حقيقي لفريق 
الالعب  ص��وب  وفيها  ال��ج��زائ��ري،  ال��س��اروة  شبيبة 
الخشبات  غالطت  قوية  ك��رة  وي��س(  أمين  )محمد 
أبعد  ثم  ومن  الفرجاني(،  )محمد  للحارس  الثالث 
 20 ال���  الدقيقة  ف��ي  الفرجاني(  )محمد  ال��ح��ارس 

تصويبة )بن عمار مالل( إلى ضربة زاوية.
وحملت ال� 26 ماهو جديد لالتحاد، ومن هجمة 
الخوجة(  )ع��م��ر  ال��الع��ب  أع��ط��ى  وم��رت��دة،  منسقة 
والذي  الهرام(،  )أحمد  زميله  إلى  أروع  وال  أسست 
األيمن،  ال��رواق  من  مثالية  عرضية  كرة  لعب  ب��دوره 
تسجيل  زعبية(  )محمد  المهاجم  خاللها  من  تمكن 

الهدف األول باللقاء.
شبيبة  فريق  استطاع   30 ال�  الدقيقة  مطلع  ومع 
الالعب  بواسطة  وذل��ك  النتيجة،  تعديل  ال��س��اروة 
التي  الدفاعية  البهتة  مستغاًل  ويس(،  أمين  )محمد 
ارتكبه  الذي  الفادح  والخطأ  االتحاد  بمدافعي  حلت 

الحارس )محمد الفرجاني(.
أفضل  االت��ح��اد  فريق  ظهر  الثاني،  ال��ش��وط  ف��ي 
الساروة، مشكاًل عدة هجمات على  من شبيبة  حاالً 
تغير  ع��ن  باحثاً  سعيدي(،  )زك��ري��ا  ال��ح��ارس  مرمى 
االتحاد  أبرز فرص  ولعل  لمصلحته،  األهداف  لوحة 
كانت في الدقيقة ال� 75، حيث أبعد الحارس )زكريا 
ركنية،  إلى  )معاد عيسى(  الالعب  تصويبة  سعيدي( 

لتستمر بعدها دقائق المباراة دون خطورة تذكر.

التعادل اإليجابي يخّيم على لقاء االّتحاد وشبيبة 
قاد المدافع األيسر لأهلي بنغازي جمعة الّساروة الجزائري في الكونفدرالية األفريقية 

بورقيقة فريقه مساء يوم الخميس الماضي، 
هدف  بنتيجة  الصداقة  ضيفه  على  للفوز 
الثالثة من  الجولة  وحيد، ضمن منافسات 
مرحلة اإلياب لفرق المجموعة األولى من 

بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.
أقيمت على أرضية ملعب  التي  المباراة 
شهداء بنينا الدولي، بقيادة صافرة الحكم 
محمد الهوني لم ترتق إلى المطلوب، إال أن 
األهلي نجح في مواصلة ريادته للمجموعة، 
السيما وأن اللقاء قد شهد حذًرا وتحفًظا 
تسعين  طيلة  الفريقين  جانب  م��ن  كبيًرا 

دقيقة.
وبعد عدة محاوالت لم تكن خطرة على 
توقيع  من  األهلي  تمكن  الفريقين،  مرمى 
مراوغة  بعد  اللقاء  ف��ي  الوحيد  ال��ه��دف 
الدقيقة  في  بورقيقة  جمعة  العبه  قدمها 

 30.
بهذا الفوز يواصل األهلي تصدره لفرق 
المجموعة األولى برصيد 34 نقطة، فيما 
تجمد رصيد الصداقة سادس الترتيب عند 

النقطة 14.

المقابلة؛  هذا وتكون طاقم تحكيم هذه 
الهوني، بمساعدة  من حكم وسط  محمد 
كل من مساعد أول رمزي القاضي، ومحمد 

حكما  يونس  محمد  و  ث��ان،  مساعد  التير 
اللقاء  مراقب  مهمة  أسندت  فيما  رابعا، 

للحكم األسبق أدم شحات. 

نجح فريق األهلي طرابلس من 
عبور ضيفه زاناكو الزامبي بثنائية 
ن��ظ��ي��ف��ة، وذل���ك ل��ح��س��اب ذه��اب 
المجموعة  لفرق  الثالثة  الجولة 
من  المجموعات  دور  من  األول��ى 
كأس الكونفدرالية األفريقية، في 
الفريقين  جمعت  التي  ال��م��ب��اراة 
بنينا  شهداء  ملعب  أرضية  على 

الدولي .
الشوط األول من المقابلة التي 
جرت – يوم األحد الماضي – لم 
الوصول  الفريقين  من  كل  يتمكن 
إلى مرمى اآلخر، لينتهي النصف 
وانتظر  بينهما، هذا  أبيضاً  األول 

الدقيقة  حتى  طرابلس  األه��ل��ي 
)أحمد  مدافعه  ليتمكن   ،  78 ال� 
التربي ( من تسجيل أول أهداف 

 ( التونسي  ك��رة  متابعاً   ، اللقاء 
وسام بوسنية ( بإقتدار.

أنيس   ( المهاجم  البديل  وقاد 

تحول  م��رت��دة،  هجمة   ) السلتو 
اليمنى،  الجهة  من  بالكرة  ب��دوره 
م��س��رع��اً ن��ح��و م��رم��ى ال��ح��ارس 
أنيس   ( أن  السيما  الو(،  )شارلز 
التي  عرضية  كرة  لعب   ) السلتو 
استقبلها الالعب ) محمد المنير 
م��راوغ��ة  م��ن  تمكن  ف��األخ��ي��ر   ،)
ومسجاًل  فنية،  بطريقة  الحارس 

بذلك ثاني األهداف.
وب��ه��ذا ال��ف��وز ، رف���ع األه��ل��ي 
إلى  النقاط  من  رصيده  طرابلس 
ال� 6 نقاط من فوزان، وخسارة ، 
المجموعة  وصافة  بذلك  محتاًل 
المصري صاحب  بيراميدز  خلف 

الليبي  االتحاد  رئيس  أص��در 
رقم  قرار  المصغره  القدم  لكرة 
بشأن  م،   2022 ل��س��ن��ة   )6(
تشكيل االتحاد الفرعي للمنطقة 

الثانية.
ه��ذا وج��اء ال��ق��رار في مادته 
األولى؛ تشكيل اللجنة التي تمثلت 
ف��ي ال��س��ي��د ب��وف��اخ��رة رم��ض��ان 
المشيطي رئيًسا، والسيد عطية 
نائًبا،  ب��وح��زام��ي��ه  ال��ق��ادر  عبد 
ال��زواوي  مفتاح  محمد  والسيد 

مقرًرا، والسيد يوسف السنوسي 
ال��ق��ط��ع��ان��ي أم��ي��ًن��ا ل��ل��ص��ن��دوق، 
وعضوية كال من السادة: عيسى 
فرج الحواز، فرج حسين سليمان، 

حمزة صفي الدين العشيبي.
ون��ص��ت ال���م���ادة ال��ث��ان��ي��ة من 
ممارسة  االت��ح��اد  على  ال��ق��رار؛ 
األن��دي��ة،  انتساب  بقبول  عمله 
ورس������وم اإلش����ت����راك وت��ش��ك��ي��ل 
اللعبة  لالتحاد  وإحالتها  لجانه 

العتماده. 


