
التقى رئيس لجنة الشؤون 
ال��ن��واب  بمجلس  الخارجية 
يوم  العقوري  يوسف  السيد 
الثالثاء الماضي عبر التقنية 
بعثة  ب��رئ��ي��س  االف��ت��راض��ي��ة 
ليبيا  لدى  األوروب��ي  االتحاد 
السيد خوسيه سباديل، حيث 
ب��ح��ث ال��ج��ان��ب��ان ع����دداً من 
االهتمام  ذات  الموضوعات 
العقوري  وأك���د  ال��م��ش��ت��رك، 
العالقات  تعزيز  أهمية  على 
م��ع االت���ح���اد األوروب�����ي في 
ذلك  وان  ال��م��ج��االت  جميع 
م���ن ض��م��ن أول����وي����ات عمل 
ل��ج��ن��ة ال��خ��ارج��ي��ة، م��ج��دداً 
التأكيد على اهمية التواصل 
و ال��ت��ن��س��ي��ق ع��ل��ى م��س��ت��وى 
والمفوضية  ال��ن��واب  مجلس 

األوروبية.
وأوض�������ح رئ���ي���س ل��ج��ن��ة 
النواب  مجلس  أن  الخارجية 
اختار حكومة جديدة برئاسة 
وفقا  باشاغا،  فتحي  السيد 
وكان  الديمقراطية  لقواعد 
ان  ع��ل��ى  ح��ري��ص��ا  المجلس 
ت��م��ث��ل ال��ح��ك��وم��ة ال��ج��دي��دة 

جميع الليبيين، إال ان السيد 
السلطة  تسليم  رفض  دبيبة 
في  فشلت  حكومته  ان  رغم 
وهي  مهامها  اب���رز  تحقيق 
مضيفاً  االنتخابات،  تنظيم 
لالتحاد  يكون  أن  يأمل  بأنه 
في  اي��ج��اب��ي  دور  األوروب�����ي 
ال��س��ي��د دب��ي��ب��ة على  ح���ث 
الديمقراطية  قواعد  احترام 
مبدياً  النواب،  وقرار مجلس 
بعثة  عمل  ح��ول  مالحظاته 
أن  المتحدة وض��رورة  األم��م 
لجنة  م��ع  بالتنسيق  تعمل 
خارطة الطريق التي اختارها 

مجلس النواب .
لجنة  رئ���ي���س  أك����د  ك��م��ا 
العقوري  يوسف  الخارجية 
التعاون  مشاريع  أهمية  على 
تعزيز  وخ��اص��ة  ال��م��ش��ت��رك��ة 
قطاع  وف��ي  المحلي  الحكم 
التدريب واعطاء اهتمام اكبر 
لدعم التعليم والبيئة ومحاربة 
الفقر، داعياً النطالق برامج 
ب��ع��ث��ة االت����ح����اد األوروب�������ي 
ل��دع��م ال���ح���دود ل��الس��ت��ف��ادة 
م���ن ال���خ���ب���رات االوروب����ي����ة 
في  األم���ن  الرت��ب��اط  بالنظر 
أوروب���ا،  ج��ن��وب  ودول  ليبيا 

البعثة  لرئيس  شكره  مقدما 
ب��م��ن��اس��ب��ة ان��ط��الق م��ش��روع 
الليبية  البرلمانية  الشراكة 
ذلك  أن  مضيفا  األوروب��ي��ة، 
يشير لدعم االتحاد األوروبي 
ل��ل��م��س��ار ال��دي��م��ق��راط��ي في 
أهمية  على  م��ش��ددا  ليبيا، 
ب��رام��ج االت��ح��اد  ت��ش��م��ل  أن 
األوروبي جميع مناطق ليبيا، 
وان يتم إعطاء اهتمام خاص 

بالجنوب الليبي .
خوسيه  السيد  أكد  ب��دوره 
ال���ت���زام االت���ح���اد األوروب�����ي 
ال��ن��واب  مجلس  م��ع  بالعمل 

ودعم استقرار ليبيا من خالل 
العمل مع بعثة األمم المتحدة، 
التي  الحلول  جميع  ورف���ض 
تدعو للعنف، وااللتزام بتنظيم 
االنتخابات في أقرب فرصة، 
كما أكد السفير ساباديل على 
دعم االتحاد األوروبي الكامل 
لألمين  الخاصة  للمستشارة 
بشأن  المتحدة  لألمم  العام 
في  ول��ي��ام��ز  ستيفاني  ليبيا 
المجلس  بين  للجمع  جهودها 
األعلى للدولة ومجلس النواب 
لالتفاق على قاعدة دستورية 
م��ن أج���ل إج����راء ان��ت��خ��اب��ات 
ن��زي��ه��ة وش���ام���ل���ة، م���ج���دداً 
ح����رص االت���ح���اد األوروب�����ي 
ليبيا  م���ع  ال���ع���الق���ات  ع��ل��ى 
ومواصلة المساهمة في دعم 
ب��رام��ج ال��ت��ع��اون ف��ي مختلف 
االهتمام  وأهمية  المجاالت، 

بالجنوب .
واخ��ت��ت��م ال��ل��ق��اء ب��إت��ف��اق 
ال���ج���ان���ب���ان ع��ل��ى م��واص��ل��ة 
حرصا  وال��ت��ش��اور  التنسيق 
األوروب���ي  االت��ح��اد  دور  على 

الداعم الستقرار ليبيا .

ل���دى ليبيا ب��ع��ث��ة االت���ح���اد األوروب�����ي  ال��خ��ارج��ي��ة يلتقي رئ��ي��س  ال���ش���ؤون  رئ��ي��س ل��ج��ن��ة 
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القطراني: مستشفى الجمهورية ببنغازي كان وجهًة 
ألهالي المنطقة الشرقية 

الحكومة  رئ��ي��س  رح��ب   
الليبية فتحي باشاغا بالعمل 
مع الخارجية األمريكية من 
أجل دعم االستقرار محلياً 
إلى  مشيرا  المنطقة،  وفي 
أن ليبيا ستكون شريًكا في 
للدول  واالزده����ار  ال��س��الم 

الجوار.
على  تعليقا  ذل���ك  ج���اء 
ت��غ��ري��دة ل���وزي���ر خ��ارج��ي��ة 
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ق��ال 
ف���ي���ه���ا: “س��ن��ن��ف��ذ ج��ن��ًب��ا 

إل���ى ج��ن��ب م��ع ش��رك��ائ��ن��ا، 
العشرية  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
وتعزيز  ال��ص��راع��ات  لمنع 
االس���ت���ق���رار” م���ؤك���دا أن 
ستعمل  المتحدة  الواليات 
الشريكة  ال��ح��ك��وم��ات  م��ع 
وال���ش���رك���ات وال��م��ج��ت��م��ع 
على  القدرة  لبناء  المدني 
الصمود في كّل من هايتي 
وبابوا  والموزمبيق،  وليبيا 
وساحل  ال��ج��دي��دة،  غينيا 

غرب إفريقيا.

اجتمع رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب 
السيد ادريس عمران عبر التقنية االفتراضية يوم 
االربعاء الماضي مع فريق العمل بالوكالة األلمانية 
للتعاونGIZ ، والتي تعمل على تقديم الدعم الفني 
المتعلق بملف الحكم المحلي والالمركزية في ليبيا، 
وذلك في إطار عمل لجنة الحكم المحلي بمجلس 
المحلي  الحكم  منتدى  اطالق مشروع  النواب على 
التنفيذية  السلطات  مع  الوكالة  عليه  تعمل  ال��ذي 
، حيث  الالمركزية  إلى  التحول  لدعم  منذ سنوات 
مشاركة  المشروع  من  الجديدة  النسخة  تستهدف 

السلطة التشريعية .
وأبدى رئيس لجنة الحكم المحلي مالحظاته على 
الترتيبات النهائية إلطالق سلسلة ورش عمل تتعلق 
لمجلس  التشريعي  ال��دور  إط��ار  في  بالالمركزية 
التحول  أن  مضيفا   ، الملف  ه��ذا  لدعم  ال��ن��واب 
مركزية  مشكلة  معالجة  في  سيساهم  لالمركزية 
للمواطنين  الخدمات  تحسين  و  اإلداري  ال��ق��رار 
إلى  باإلضافة  ع��دال  أكثر  بشكل  ال��ث��روات  وت��وزي��ع 

إشراك جميع المناطق في التنمية المحلية ، مؤكداً 
على أهمية العمل على مراجعة قانون الحكم المحلي 
السلطات  صالحيات  القانون  يراعي  أن  وض��رورة 
يعالج  أن  ض��رورة  وكذلك   ، والتنفيذية  التشريعية 
صالحيات البلديات وعالقاتها بالسلطة التشريعية 
إلى أهمية هذا البرنامج باعتباره سيوفر  ، مشيراً 
الليبية  المؤسسات  عمل  خالل  من  الفنية  الحلول 
مع المؤسسات الدولية لالستفادة من خبراتها في 
وضع نموذج مناسب لالمركزية في ليبيا ومناقشة 

جميع وجهات النظر المختلفة على طاولة مستديرة 
.

كما أكد رئيس لجنة الحكم المحلي على حرص 
وم��راك��ز  البحثية  ال��م��ؤس��س��ات  إلش����راك  اللجنة 
البحوث في الجامعات الليبية باإلضافة إلى مجلس 
من  الملف  على هذا  العمل  في  الوطني  التخطيط 
اجل ضمان مخرجات تلبي واقع المؤسسات الليبية 
، مشدداً على أهمية دور مجلس النواب في إقرار 
التحول  لدعم  المطلوبة  التشريعية  اإلص��الح��ات 
التوافق  إحداث  على  سيعمل  ما  وهو   ، لالمركزية 
النظام  ويعطي   , المختلفة  الجهات  بين  المطلوب 

الالمركزي استقراراً مؤسساتيا كبيراً .
واختتم رئيس لجنة الحكم المحلي السيد ادريس 
عمران بالتأكيد على أن لجنة الحكم المحلي ستكون 
حريصة على دراسة التوصيات وتقديمها في شكل 
قوانين لمجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها 
قد  إج��راءات  أي  بتسهيل  المشروع  دعم  وكذلك   ،

يتطلبها .

باشاغا يرحب بالعمل مع الخارجية األمريكية لدعم االستقرار 

رئيس لجنة الحكم المحلي يجتمع مع فريق العمل بالوكالة األلمانية للتعاون 

أّدى وزير الطيران المدني بالحكومة 
اليمين  شكيوات”,  أبو  “هشام  الليبية 
الدستورية أمام رئيس مجلس النواب 
المستشار “عقيله صالح”, بمكتبه في 

مدينة القبة.
للمتحدث  تصريح  ف��ي  ذل��ك  ج��اء 
الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله 
بليحق”, ذكر فيه إلى أن أبو شكيوات 
وسيباشر  ال��دس��ت��وري��ة،  اليمين  أّدى 

مهام عمله من تاريخه.

وزير  الرسمي-  المتحدث  ق��ال 
عثمان  الليبية  بالحكومة  الصحة 
عبدالجليل، إن الشعب الليبي يجب 
أن يستثمر ما حدث من توافق؛ بغية 

الوصول إلى انتخابات ناجحة.
وأعرب عبد الجليل عن أمله في 
بمختلف  الليبي،  الشعب  يدرك  أن 
واالجتماعية؛  السياسية  مكوناتها 
تمر  التي  الراهنة  المرحلة  أهمية 

بها البالد.
الحكومة  باسم  الناطق  وأض��اف 
-ف������ي ت���ص���ري���ح���ات ص��ح��ف��ي��ة: 
بعدم  تعهدت  الليبية  “ال��ح��ك��وم��ة 
تدخل  لم  لذلك  العنف،  استخدام 

طرابلس حتى اآلن”.
إلى  الجليل  لفت عبد  ذلك،  إلى 
ال��ق��وة  تستخدم  ل��ن  حكومته  أن 
لتسلّم السلطة، إليمانهم بأن العنف 
ألبناء  المآسي  من  المزيد  سيُوّلد 
حكومة  م��ت��ه��م��اً  ال��ل��ي��ب��ي،  ال��ش��ع��ب 
بالسعي  واليتها  المنتهية  الدبيبة 

لذلك.

وزير الطيران المدني يؤدي اليمين 
الدستورية أمام رئيس مجلس النواب

حكومة باشاغا: العنف سيوّلد المآسي 
لذلك لم ندخل طرابلس حتى اآلن 
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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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ال��ش��ؤون  لجنة  رئ��ي��س  أجتمع 
الخارجية بمجلس النواب السيد 
ي���وس���ف ال���ع���ق���وري ف���ي م��دي��ن��ة 
الهجرة  منظمة  بمدير  بنغازي 
الدولية في ليبيا السيد فريدريكو 
سودا ، باإلضافة إلى مدير فرع 
الشرقية  المنطقة  في  المنظمة 
المتنقلة  العمالة  قسم  ومدير   ،
إط��ار  ف��ي  ، وذل��ك  المنظمة  ف��ي 
الخارجية  الشؤون  لجنة  اهتمام 
الهجرة  وخ��اص��ة  الهجرة  بملف 
غير النظامية ، حيث اطلع رئيس 
لجنة الخارجية على موجز لعمل 
التي  العراقيل  وأه���م  المنظمة 
مع  عملها  ف��ي  خاصة  تواجهها 

السلطة التنفيذية .
مالحظاته  ال��ع��ق��وري  وأب����دى 
والمتمثلة  المنظمة  برامج  حول 

في ضرورة تزويد مجلس النواب 
بمعلومات كافية عن تلك البرامج 
للمنظمة  ي��ك��ون  ان  وض������رورة 
إستراتيجية شاملة لجميع مناطق 
البرامج  تركيز  اليتم  وأن  ليبيا 
أك��د  و   ، م��ح��ددة  منطقة  ع��ل��ى 
االهتمام  ض��رورة  على  العقوري 

بالجنوب ضمن برامج المنظمة ،
مشدداً على ضرورة دعم جهاز 
المعترف  الشرعية  غير  الهجرة 
النواب ومقره في  به من مجلس 
يعاني شبه  والذي  بنغازي  مدينة 
المطلوبة  ال��م��وارد  ف��ي  ان��ع��دام 
له  التابعة  اإلي��واء  مراكز  لتزويد 

لنزالءِه  الضرورية  باالحتياجات 
 ، النظاميين  المهاجرين غير  من 
مبدياً أسفه ألن الحكومة لم تبذل 

أي جهود لتوحيد الجهاز .
وأوضح العقوري خالل االجتماع 
قد  الخارجية  الشؤون  لجنة  بأن 
تضطر لتعليق التعاون مع منظمة 
الهجرة ، كما سبق وان تم تعليق 
التعاون مع منظمات أخرى بسبب 
عدم االهتمام بمالحظات الجانب 

الليبي .
كما تم مناقشة وجهات النظر 
أزم��ة  م��واج��ه��ة  ح���ول  المختلفة 
دول  ودور  النظامية  غير  الهجرة 
الجوار في ذلك واختتم االجتماع 
التنسيق  ت��واص��ل  على  باالتفاق 
المشترك للعمل على هذا الملف 

المهم .

النواب  مجلس  ديوان  رئيس  السيد  عقد 
  ” الفضيل  ال��م��ص��ري  عبدالله   ” األس��ت��اذ 
ديوان  بمقر  اجتماعاً  الماضي  االثنين  يوم 
م��ج��ل��س ال���ن���واب ف���ي م��دي��ن��ة ط��ب��رق ضم 
بالديوان  والمكاتب  اإلدارات  مدراء  السادة 
، وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس 
السيد  فإن  بليحق  عبدالله  السيد  النواب 
ب��اإلدارات  العمل  بحث سير  الديوان  رئيس 
والمكاتب ، كما تناول اإلجتماع التزام كافة 
الموضوعة  بالخطط  والمكاتب  اإلدارات 
والمشاكل   ، الجاري  العام  من  األول  للربع 
اإلدارات  مختلف  تواجه  التي  والصعوبات 

الديوان  رئيس  السيد  أطلع  كما  والمكاتب، 
لموظفي  والتأهيل  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  على 
ال��رب��ع  خ���الل  تنفيذها  ت��م  ال��ت��ي  ال���دي���وان 

الدورات  وكذلك  2022.م  العام  من  األول 
الُمستهدف تنفيذها خالل الربع الثاني من 

العام الجاري.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يجتمع مع مدير منظمة الهجرة الدولية في ليبيا

رئيس ديوان مجلس النواب يعقد اجتماعًا بمدراء اإلدارات والمكاتب بالديوان
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للشؤون  الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  اّط��ل��ع 
الفنية فرج اقعيم على سير عمل الحملة 
ِخالل  األسعار  وُمراقبة  لضبط  األمنية 

شهر رمضان الُمبارك.
وخ���الل ل��ق��ائ��ه ب��ُم��دي��ر ج��ه��از ال��ح��رس 
البلدي بنغازي العقيد فرج العقوري، اّطلع 
اقعيم على التدابير الصارمة والفورية التي 
الُمخالفين وضعاف  الجهاز ضد  بها  قام 
النفوس من التّجار الذين يستغلون حاجة 
ويحتكرون  السلع  لبعض  الماّسة  الناس 

توزيعها خصوصاً بقدوم الشهر الكريم.
قوة  بتكليف  تعليماته  اقعيم،  وأص��در 
أمنية كبيرة لدعم وإسناد عناصر الحرس 
وتعزيز  العام،  للشارع  نزولها  في  البلدي 
قّواته لمكافحة هذه الظاهرة، مؤكًدا على 
أهمية حماية المواطن من استغالل بعض 

ِضعاف النفوس.  

طالب وزير الخارجية بالحكومة الليبية 
“علي  السوداني  نظيره  ق��دور”  “حافظ 
سفراء  ترشيحات  قبول  بعدم  ال��ص��ادق” 
المرحلة  هذه  خالل  بالسفارة  أعضاء  أو 
إلى أن يتم إتمام عملية التسليم واالستالم 
الليبية  والحكومة  السابقة  الحكومة  بين 

الحالية.
لنظيره  موّجه  خطاب  في  ق��دور  وق��ال 
نالت  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  إن  ال��س��ودان��ي 
وبهذا  م��ارس   1 في  النواب  مجلس  ثقة 
أصبحت الحكومة الشرعية الوحيدة التي 
في  رغبته  وتحقق  الليبي،  الشعب  تمثل 
نزيهة  وتشريعية  رئاسية  انتخابات  إجراء 
تم  التي  الطريق  خارطة  وشفافة، حسب 

إقرارها من قبل مجلس النواب.

اقعيم يكّلف قوة أمنية كبيرة لدعم 
وإسناد عناصر الحرس البلدي في 

نزولها للشارع العام 

وزير الخارجية ُيطالب نظيره السوداني 
بعدم قبول ترشيحات سفراء 

الحكومة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  اجتمع 
الوفد  مع  الزادمة،  سالم  الليبية، 
لمدينة  زيارته  خ��الل  له  المرافق 
المجتمع  منظمات  م��ع  أوب����اري، 
وحكماء  ون��س��اء  وش��ب��اب  المدني 

المدينة.
مفهوم  من  انطالًقا،  ذل��ك  ج��اء 
الشراكة المجتمعية وأهمية دورها 
في تنمية وتطوير المجتمع المحلي، 
وض�����رورة ال��م��ش��ارك��ة ف��ي إع���داد 

اإلستراتيجية،  التنموية  الخطط 
ال��م��واط��ن��ة، وش��ّدد  وت��رس��ي��خ قيم 
على  االجتماع،  خالل  المجتمعون 
بشكل  التواصل،  قنوات  فتح  لُزوم 
فّعال ومستمر بين الحكومة الليبية 
من جهة، والمؤسسات والجمعيات 
من  المحلي  والمجتمع  األه��ل��ي��ة، 
جهة أخرى، للمساهمة في تحقيق 
الغايات واألهداف العامة للمجتمع 

الليبي.

أش�����اد ن���ائ���ب رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة علي 
الجنائي  البحث  إدارة  ب��دور  القطراني، 
في  أقسامها،  بمختلف  األمنية  واألجهزة 
ح��ف��ظ األم���ن وت��وف��ي��ر ال��ح��م��اي��ة ال��الزم��ة 

للمواطنين ومؤسسات الدولة.
رئاسة  ب��دي��وان  لقائه  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
العامة  اإلدارة  مدير  األحد؛  اليوم  الوزراء، 
للبحث الجنائي اللواء صالح هويدي، حيث 
ب��اإلدارة  العمل  سير  على  القطراني  اّطلع 
التي تواجهها، وآلية  والمشاكل والمعّوقات 

معالجتها.

ن��اق��ش ن��ائ��ب م��ح��اف��ظ م��ص��رف 
ال��ح��ب��ري”،  “ع��ل��ي  ال��م��رك��زي  ليبيا 
وزي��ر  م��ع  ال��م��اض��ي،  الخميس  ي��وم 
التخطيط و المالية بالحكومة الليبية 
“أسامة حماد” السياسات والقوانين 

ال��م��ص��اح��ب��ة ل���ج���دول ال��م��رت��ب��ات 
الموحد.

وبحث نائب المحافظ مع مسؤولي 
الحكومة مصادر تمويل بديلة للنفط؛ 
لتمويل أبواب الموازنة العامة، والرفع 

من مردودية اإليرادات غير النفطية، 
جملة  اق��ت��راح  على  االت��ف��اق  تم  كما 
تمهيدا  والقوانين؛  السياسات  من 
التشريعية  السلطة  على  لعرضها 

المتمثلة بمجلس النواب.

اج��ت��م��ع ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة علي 
بلديات  ع��م��داء  م��ن  ع��دٍد  م��ع  القطراني، 
الوزراء  رئاسة  بديوان  الشرقية،  المنطقة 
ببنغازي، بحضور لفيٍف من وزراء الحكومة 

الجديدة المكلّفة.
استعرض عمداء البلديات المشاكل التي 
تعاني منها بلدياتهم بسبب قلة اإلمكانيات 
والتخّبط اإلداري في قرارات وزارة الحكم 
المحلي في حكومة الدبيبة منتهية الوالية، 
مستوى  ف��ي  ت���دٍن  عنه  نجم  ال���ذي  األم���ر 
ال��خ��دم��ات ال��ت��ي ت��م��س ال��م��واط��ن بشكل 
قنوات  وجود  عدم  إلى  باإلضافة  مباشر، 
ال��وزراء  من  المعنيين  مع  مباشرة  اتصال 

ومسؤولي القطاعات.
نائب رئيس مجلس  من جانبه، أعرب 
ال�����وزراء ع��ن ت��ق��دي��ره الح��ت��رام ع��م��داء 
الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  لشرعية  ال��ب��ل��دي��ات 
عزم  مؤكًدا  النواب،  مجلس  ِمن  المكلّفة 
المواطنين  لمعاناة  ح��ٍد  وض��ع  حكومته 
أولى  أن  إلى  الفًتا  الشرقية،  بالمنطقة 

الخطوات لتصحيح األوضاع؛ هي تفتيت 
المواطن،  كاهل  أثقلت  التي  المركزية 
القرارات  من  حزمة  إصدار  على  عالوًة 
المختنقات  معالجة  في  ستساعد  التي 
المنطقة  ب��ل��دي��ات  م��ن��ه��ا  ت��ع��ان��ي  ال��ت��ي 

الشرقية.
شهد حضور  االج��ت��م��اع  أّن  إل��ى  ي��ش��ار 
المكلّفة،  ب��ال��ح��ك��وم��ة  ال�����وزراء  م��ن  ع���دد 

وزير  البدري،  عوض  الكهرباء  وزير  وهم: 
الزراعة  وزي��ر  الدرسي،  سالم  االتصاالت 
والثروة الحيوانية يونس سالم حسن، وزير 
وزي��ر  ال��ب��ال،  العامة نصر ش��رح  األش��غ��ال 
باإلضافة  محمد،  شعيب  المهدي  الشباب 
إلى وزير الموارد المائية محمد عبدالكريم 
دومة، ومستشار وزير الحكم المحلي أحمد 

بوالخنة.

الزادمة يلتقي بمنّظمات المجتمع المدني وشباب ونساء وحكماء مدينة أوباري

نائب رئيس الحكومة يطلع على عمل إدارة البحث الجنائي

الحبري يناقش مع وزير التخطيط والمالية السياسات والقوانين المصاحبة لجدول المرتبات الموحد 

بحضور عدد من الوزراء..
القطراني يجتمع بعمداء بلديات المنطقة الشرقية
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نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة  أصدر 
لجنة  بتشكيل  قرارا  القطراني؛  علي  الليبية 
الصحية  الخدمات  لمتابعة  المختصين  من 

بالمنطقة الشرقية.
اللجنة  تشكيل  على  الصادر  القرار  ونّص 
يكون محمد  وأن  برئاسة حسن عياد حسن، 
ع��ل��ي ال��ت��وم��ي ن��ائ��ب��ا، وع���دد م��ن األع��ض��اء، 
الصحية  الخدمات  عمل  متابعة  تتولى  حيث 
استقبال  ذلك  في  ولها  الشرقية،  بالمنطقة 
الصحية  المرافق  مديري  من  االستفسارات 
ومنح  اإلداري���ة  المختنقات  وح��ل  المختلفة، 
ال��وح��دات  بين  العمل  وتنسيق  اإلج�����ازات، 

اإلدارية.
مع  المباشر  التنسيق  القرار  تضمن  كما 
بخصوص  عبدالجليل،  عثمان  الصحة  وزير 

أية ترتيبات مالية.

قام نائب رئيس الحكومة اللّيبية سالم الّزادمة 
تفّقدّية  ب��زي��ارة  ل��ه،  المرافق  ال���وزاري  وال��وف��د 

للمحّطة الغازّية في مدينة أوباري .
واستمع الّزادمة خالل الّزيارة إلى احتياجات 
تتمّثل  التي  بها،  والعاملين  المحّطة  ومتطلبات 
واإلس��راع  بالمحّطة،  العاملين  ع��دد  زي��ادة  في 
الغاز،  خ��ط  واستكمال  لهم،  سكن  تنفيذ  ف��ي 
الفجيج وتعويض  أبراج  إلى حّل مشكلة  إضافًة 
الخدمية  المباني  بأراضيهم  العابرة  المواطنين 
المكلّفين  الحراسات  ودع��م  المستكملة،  غير 

بتأمين المحطة.

الضاوي،  سامي  المحلي  الحكم  وزي��ر  قال   
إذاب��ة  نحو  للدفع  تسعى  الليبية  الحكومة  إن 
الخالفات، وعودة الوطن إلى كيان موحد يُمثل 
وانتماءاتهم،  أطيافهم  بمختلف  الليبيين  كافة 

حسب ما جاء في بيان صادر عنه.
وأع��ض��اء  البلديات  ع��م��داء  ال��ض��اوي  وح��ث 
بمسؤولياتهم  التحلي  على  البلدية  المجالس 
وتغليب المصلحة العامة، واتخاذ موقف شجاع 

يسجله التاريخ.
هو  ال��ه��دف  أن  على  بالتأكيد  البيان  وختم 
توحيد ليبيا وإسقاط كل مسببات االنقسام بين 
المؤسسات،  توحيد  عبر  الليبي،  الشعب  أبناء 
شتات  تجمع  حقيقية  عامة  بمصالحة  والبدء 
من  المتضررين  كافة  خواطر  وتجبر  ال��وط��ن، 

الحروب.

القطراني يشّكل لجنة ُتعنى بمتابعة 
الخدمات الصحية بالمنطقة الشرقية

الزادمة يقوم بزيارة تفقدية 
للمحطة الغازية بمدينة أوباري 

وزير الحكم المحلي يدعو إلذابة 
الخالفات وتوحيد المؤسسات الليبية 

القطراني يؤكد أهمية االهتمام بالمناطق المتضررة بمدينة بنغازي 

افتتاح مقّر ديوان وزارة المالية والتخطيط بمدينة بنغازي

وزير التخطيط المكّلف يبحث ُسبل تطوير التعاون مع األمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة 

اقعيم يفتتح مقر إدارة المشروعات بوزارة الداخلية في بنغازي

اجتمع نائب رئيس الحكومة 
علي القطراني صباح يوم االثنين 
بمدينة  مكتبه  ف��ي  ال��م��اض��ي 
بنغازي، مع رئيس جهاز إعمار 
علي  المهندس  بنغازي  مدينة 
الخطوات  لمناقشة  األوج��ل��ي؛ 
اإلعمار  صندوق  اتخذها  التي 
إليه في  إلنجاز المهام الموكلة 

المناطق المتضررة بالمدينة.
وأك������د ال���ق���ط���ران���ي خ���الل 
االهتمام  ض���رورة  على  اللقاء 
خاصًة  المتضررة،  بالمناطق 
تلك التي يقع في نطاقها مباٍن 

البالد  وس��ط  كمنطقة  خدمية 
والصابري، سّيما المناطق ذات 

الطابع التاريخي.
وم����ن ج��ه��ت��ه، ش����دد رئ��ي��س 

السعي  مواصلة  على  الجهاز 
إليه  الموكلة  ال��م��ه��ام  إلن��ج��از 
بنغازي، مبينا  في نطاق مدينة 
الشركات  إح��دى  مع  اتفق  أن��ه 

ال��ت��ي أج����رت مسحا  ال��ك��ب��رى 
للمدينة، ووضعت تصورا كامال 
على  ليكون  اإلع��م��ار؛  لعملية 
وبمواصفات  صحيحة  أس��س 

عالية .
وخلص االجتماع إلى تحديد 
بحضور  موسع  الجتماع  موعد 
وعميد  الحكومة،  رئيس  نائب 
جهاز  ورئ��ي��س  ب��ن��غ��ازي،  بلدية 
اإلع���م���ار، وم��م��ث��ل��ي ال��ج��ه��ات 
وال����ش����رك����ات ال���ت���ي ش���ارك���ت 
الجهاز في مشروعات اإلعمار 

بالمدينة. 

ق������ال وزي��������ر ال���م���ال���ي���ة 
حماد،  أسامة  والتخطيط، 
إن افتتاح مقّر ديوان الوزارة 
ببنغازي يأتي ضمن السياسة 
ال��ح��ك��وم��ة  تنتهجها  ال��ت��ي 
في  باشاغا  فتحي  برئاسة 

تفتيت المركزية.
افتتاح  أن  ح��م��اد  وأض���اف 
سيساهم  بنغازي؛  في  المقّر 
في تسهيل اإلج��راءات وتوفير 

إل���ى جانب  ال��وق��ت وال��ج��ه��د 
الخدمات  بمستوى  االرت��ق��اء 

للمواطنين.
وح��ض��ر م��راس��م االف��ت��ت��اح 
علي  الحكومة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب 
وزارة  ووك���ي���ل  ال���ق���ط���ران���ي 
وِأشاد  اقعيم،  فرج  الداخلية 
ال��ذي  باالهتمام  القطراني 
ناحية  م��ن  ال��م��ق��ّر  ب��ه  حظي 

التصميم والتجهيز.

بحث وزير التخطيط الُمكلف محمد 
المساعد  العام  األمين  مع  الزيداني، 
ومنسق  المقيم  المتحدة  األم��م  منسق 
ُسبل  ليبيا؛  ف��ي  اإلن��س��ان��ي��ة  ال��ش��ؤون 
تطوير التعاون مع المنّظمة حول إطار 
عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال 

التنمية المستدامة.
وأّك���د ال��زي��دان��ي أن ال����وزارة أع��دت 
الطوعي  الوطني  االستعراض  تقرير 

أه��داف  ح��ول  2020م  لليبيا  األول 
التنمية المستدامة 2030م المعّد من 
وزارة  طرف  من  المشكلة  اللجنة  ِقَبل 

التخطيط.
وأع���رب���ت ال��م��س��ؤول��ة األم��م��ي��ة عن 
س��ع��ادت��ه��ا ل��م��ا اس��ت��م��ع��ت إل��ي��ه ح��ول 
ال���وزارة  باعتبار  للتعاون،  االس��ت��ع��داد 
التنمية  خطط  إع���داد  على  مسؤولة 

وإعداد الميزانيات المنّفذة لها.

افتتح وكيل وزارة الداخلية فرج 
المشروعات  إدارة  مقر  اق��ع��ي��م، 
ب���������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة، ب��م��دي��ن��ة 
ب���ن���غ���ازي، وب���ح���ض���ور ع����دد من 
إدارة  ومدير  والضباط  القيادات 
ال��م��ش��روع��ات، ورؤس����اء األق��س��ام 

والمكاتب باإلدارة.
ال��وك��ي��ل زي��ارت��ه بجولة  اس��ت��ه��ّل 
لالطالع  والمكاتب  األقسام  داخل 
بالكامل،  المقر  تجهيزات  على 
المقاييس  مهمة  سيتولى  ال���ذي 
واإلش��راف  والخرائط  والتصاميم 
مشروعات  تنفيذ  على  المباشر 
اإلنشاء والصيانة للمقرات التابعة 

لوزارة الداخلية.
المبذولة  الجهود  اقعيم  وثّمن 
والعاملين  الُمهندسين  بتكريم 
األكفاء بإدارة المشروعات، ُمشيًدا 
بمجهوداتهم طيلة الفترة الماضية 
ِخالل  المقر  افتتاح  على  والعمل 

فترة وجيزة بلغت 4 أشهر.
إدارة  مدير  ق��ام  جانبهم،  وم��ن 
العطاء  درع  بتقديم  المشروعات 
للوكيل تقديًرا لدعمه الالمحدود، 
اإلدارة  الح��ت��ي��اج��ات  وم��ت��اب��ع��ت��ه 
ون��واق��ص��ه��ا، وج���ه���وده ال��وط��ن��ي��ة 
وزارة  يلزم مكونات  ما  كل  لتوفير 

الداخلية

القطراني: مستشفى الجمهورية ببنغازي كان وجهًة ألهالي المنطقة الشرقية 
أكد نائب رئيس مجلس 
القطراني،  علي  ال����وزراء 
أه����م����ي����ة ال������ب������دء ف��ي 
مستشفى  إن��ش��اء  م��ش��روع 
الجمهورية بمدينة بنغازي، 
ألهالي  وجهًة  كان  وال��ذي 
على  ال��ش��رق��ي��ة  المنطقة 

مدى عقود.
وبحسب ديوان الحكومة، 
اّطلع القطراني خالل لقائه 
الدكتور  المستشفى  مدير 

آخر  على  بن حريز،  مراد 
مشروع  في  المستجدات 
إنشاء المستشفى، مشدًدا 
على ضرورة استكماله في 

أقرب فرصة ممكنة.
وخ���ل���ص ال���ل���ق���اء إل���ى 
اجتماع  عقد  على  االتفاق 
تفاصيل  لمناقشة  آخ���ر؛ 
ال���م���ش���روع م���ع ال��ش��رك��ة 
ال��م��ن��ّف��ذة، ب��ش��ك��ل أوس���ع 

ومفّصل أكثر.
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عمل  مواعيد  المركزي  ليبيا  مصرف  أعلن   
المصارف التجارية في شهر رمضان المبارك. 

عبر صفحته  منشور  في  المصرف،  وأوض��ح 
الرسمية بموقع التواصل االجتماعي " فيسبوك 
شهر  خ��الل  بالمصارف  العمل  مواعيد  أن    "
رمضان ستكون من الساعة العاشرة صباًحا إلى 

الثالثة مساًء بالنسبة للموظفين. 
ستبدأ  ال��م��ص��ارف   أن   المنشور  وأوض���ح   
والنصف  العاشرة  الساعة  الجمهور  التعامل مع 
بعد  والنصف  الثانية  حتى  وتتواصل  صباًحا، 

الظهر. 

استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
برئاسة  التونسية  الجمهورية  من  وف��داً  بنغازي 
وعدد  بصفاقس  التجارية  الغرفة  إدارة  رئيس 
إطار  في  التونسية  الشركات  كبرى  ممثلي  من 
تعزيز التعاون ورفع مستوى التبادل التجاري بين 

البلدين. 
في  التعاون  أوج��ه  لمناقشة  اللقاء  وت��ط��رق 
مشاريع  وتنفيذ  والصناعة  ال��ت��ج��ارة  م��ج��االت 
الصناعات  توطين  بهدف  مشتركة  استثمارية 
التجارب  ل��ت��ب��ادل  مشتركة  فعاليات  وتنظيم 
والخبرات والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص 

في دعم وتنويع االقتصاد الوطني بالبلدين. 
والزراعة  التجارة  رئيس وأعضاء غرفة  وقام 
التونسي  ال��وف��د  ب��اط��الع  ب��ن��غ��ازي  وال��ص��ن��اع��ة 
المؤسسات  من  على عدد  ميدانية  خالل جولة 
بالقطاعين  والتجارية  والصناعية  االقتصادية 

العام والخاص بمدينة بنغازي. 

للمقطورات  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ش��رك��ة  أع��ل��ن��ت 
إلنتاج  المشترك  التشغيل  لبدء  استعدادها 
المقطورات   بالتعاون مع شركة المجموعة 

الخماسية القابضة. 
وتأتي عملية التشغيل عقب توقيع مذكرة 
تفاهم بين الهيئة العامة للمناطق الصناعية 
المتضمن   ، للمقطورات  الوطنية  والشركة 
توجيه المستثمرين الذين تربطهم عقود مع 
الوطنية  الشركة  قبل  من  لتنفيذها  الهيئة 

للمقطورات.
للمقطورات  الوطنية  الشركة  وذك���رت    
في منشور لها، أن التعاون مع الهيئة العامة 
للمناطق الصناعية يعتبر خطوة متقدمة  من 
الليبي  للسوق  الشركة من جديد  أجل عودة 
المشاكل  وحل  المالي  مركزها  معالجة  بعد 
خ��الل  عملها  ع��ط��ل��ت  ال��ت��ي  وال��ص��ع��وب��ات 

السنوات الماضية.

المصارف التجارية تبدأ العمل خالل شهر 
رمضان الساعة العاشرة والنصف صباًحا، 
وتتواصل حتى الثانية والنصف بعد الظهر

غرفة التجارة والصناعة الزراعة 
بنغازي تلتقي غرفة التجارة بصفاقس

الشركة الوطنية للمقطورات تعلن عن 
قرب عودتها من جديد للسوق الليبي

جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي يواصل حملة تفتيشية وضبط األسعار على األسواق المحلية

مراقبة االقتصاد والتجارة بنغازي تنفذ زيارات ميدانية لمتابعة السوق المحلي

ورشة عمل بعنوان )اقتصاد المعرفة وأثره على التنمية االقتصادية في ليبيا(

أطلق جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، 
ال��ظ��واه��ر  مكافحة  ج��ه��از  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وضبط  تفتيشية  حملة  أك��ب��ر  السلبية، 
والمحال  المحلية  األس��واق  على  األسعار 
التجارية داخل المدينة، والتي أنتجت عن 
أسعار  كارتفاع  عديدة  مخالفات  ضبط 
التقييد  وع���دم  وال��ف��واك��ه،  ال��خ��ض��روات 

بالسقوف السعرية . 
األنباء  لوكالة   _ خ��اص  تصريح  وف��ي 
الليبية _ قال رئيس وحدة اإلعالم بجهاز 
الحرس البلدي بنغازي مالزم أول )محمد 
تفتيشية  حملة  أكبر  ه��ذه  ان  العبيدي( 
شهر  بداية  منذ  المدينة  تشهدها  رقابية 
رمضان، مؤكداً أن المخالفات التي ارتكبها 
أصحاب هذه المحال، تنوعت بين متاجرة 
بالسقوف  االل��ت��زام  وع��دم  ترخيص،  دون 

السعرية. 
وتابع العبيدي: أن الحملة شملت جميع 
الخضار  أس����واق  و  ال��ت��ج��اري��ة  األس����واق 

والفواكه، والموالت داخل مدينة بنغازي. 
على  القائمين  أن  العبيدي:  وأض���اف 
إلى  النظر  دون  ال��ق��ان��ون  ن��ف��ذوا  الحملة 
ملكية هذه المحالت أو شهرتها، وتحويلهم 
اإلج��راءات  اتخاذ  و  المركزي  تحقيق  إلى 

القانونية. 
مع  للتهاون  مجال  ال  أن��ه  على  وش��دد، 
يتم  االلتزام  عدم  حالة  وفي  المخالفين، 
القانونية  واإلج�����راءات  األنظمة  تطبيق 
الرقابة  أن  إل��ى  مشيراً  عليهم،  المترتبة 
التجارية،  ال��م��ح��ال  ك��اف��ة  على  مستمرة 
أن رئيس جهاز  واألسواق المحلية، مؤكداً 
)فرج  عقيد  بنغازي  فرع  البلدي  الحرس 
على  بالعمل  توجيهات  أص��در  العقوري(، 
تكثيف األعمال الرقابية، وذلك للمحافظة 
اإلجراءات  واتباع  السعريه  السقوف  على 

الرسمية والقانونية. 

ولفت العبيدي إلى أنه تم إلحاق عناصر 
من كافة أقسام الفرع وإخضاعهم لدورات 
وحل  والرقابة،  التفتيش  لغايات  تدريبية 
من  لرفع  وذل��ك   , االقتصادية  األزم���ات 
المدينة،  داخ���ل  األم��ث��ل  األداء  مستوى 
ال��ج��والت  تكثيف  ت��م  أن���ه  إل���ى  م��ش��ي��راً 
الرقابية من 2 - 3 جوالت بالتعاون مع 

وزارة الداخلية. 
خفي  متسوق  تكليف  جرى  أنه  وأكمل، 
التجار  ال��ت��زام  وم��دى  األس���واق،  لمراقبة 
إلى  الفتاً  بنغازي  في  السعرية  بالسقوف 
األساسية  السلع  أسعار  على  الحفاظ  أن 
هو  اليد،  متناول  في  وجعلها  المدينة  في 

الحجر األساسي لدى وطننا العزيز. 
وأرج���ع أس��ب��اب ارت��ف��اع م��ع��دل ارت��ف��اع 
األسعار في ليبيا إلى عدة أسباب خارجية 
وداخلية، أبرزها الظروف الدولية التي يمر 
بها العالم و التي تأثرت بها ليبيا كبقية دول 
العالم اجمع باالضافه الى موجه الصقيع 
التي ضربت المزروعات في الفترة األخيرة 

و وقف تصدير السلع الغذائية . 

العبيدي: أن رئيس جهاز الحرس  وأكد 
التخاذ  بجهود  يقوم  بنغازي  ف��رع  البلدي 
المكثفة،  بالرقابة  األسعار  قرارات ضبط 
من  للحد  األمنية،  األجهزة  كافة  بتعاون 

استغالل وجشع بعض التجار . 
االبالغ  إلى  المواطنين  العبيدي  ودع��ا 
عن المخالفات عبر أالرقام المتوفرة التي 
تعمل على مدار الساعة والتي يتم التعامل 

معها في حينه. 
الخضروات  أس��واق  أن  بالذكر  الجدير 
ومناطق  وإج��داب��ي��ا،  ب��ن��غ��ازي،  مدينة  ف��ي 
شهر  ب��داي��ة  منذ  شهدت  الليبي،  ال��غ��رب 
رم���ض���ان، ارت���ف���اع���اً ك��ب��ي��راً ف���ي أس��ع��ار 
الخضروات والفواكه، في السوق الرئيسي 
األخرى،  والمحال  “الفندق”،  للخضروات 
المواطنين  قبل  من  عدة  مناشدات  وسط 
البلدي،  ال��ح��رس  ت��دخ��ل ج��ه��از  ب��ض��رورة 
والجهات األمنية إلنهاء معاناة المواطنين، 
حمالت  ع��دة  المختصة  األج��ه��زة  لتطلق 
إلنهاء أزمة ارتفاع األسعار بأغلبية المدن 

الليبية. 

ق������ام رئ����ي����س وح�����دة 
األسعار بمراقبة االقتصاد 
رفقة  ب��ن��غ��ازي  وال��ت��ج��ارة 
ج��ه��از ال���ح���رس ال��ب��ل��دي 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ زي�����ارة م��ي��دان��ي��ة  
المحلي  ال��س��وق  ش��م��ل��ت 
ل��ل��خ��ض��روات ب��ال��م��دي��ن��ة  
األسعار  متابعة  إط��ار  في 
اليومية  النشرة  واع���داد 
واحالتها الى إدارة التجارة 

الداخلية بالوزارة.

ت��أت��ي ه���ذه ال���زي���ارات 
ال��م��ي��دان��ي��ة ض��م��ن آل��ي��ة 
ال���ع���م���ل ال��م��ع��ت��م��دة م��ن 
والتجارة  االقتصاد  وزي��ر 
م���ع م��راق��ب��ي االق��ت��ص��اد 
والتجارة بالمناطق لتفعيل 
المراقبات في تنظيم  دور 
المحلي  ال��س��وق  وض��ب��ط 
وج��ودة  االس��ع��ار  بمراقبة 
الخدمات وضمان انسياب 

السلع. 

 ن���ظ���م ف���ري���ق ال���ع���م���ل االس���ت���ش���اري 
للشؤون  الدولة  وزير  بمكتب  واالقتصادي 
عمل  ورش��ة  بطرابلس  اليوم  االقتصادية 
بعنوان)اقتصاد المعرفة وأثره على التنمية 

في ليبيا(.
وزارة  وكيل  ال��ورش��ة  فعاليات  وحضر 

فريق  ورئيس  القطاطي"  "نوري  االقتصاد 
الدولة  وزي��ر  بمكتب  االس��ت��ش��اري  العمل 
للشؤون االقتصادية "احمد االحجل"وعدد 
بالمجال  والمهتمين  االعمال   رج��ال  من 

االقتصادي .
محاور  عدة  بالنقاش  الورشة  وتناولت 

أهمها االقتصاد المعرفي ودوره في تحقيق 
التنمية االقتصادية واالقتصاد المعرفي في 
ظل العولمة واالبعاد والسمات واالقتصاد 
االق��ت��ص��ادي��ة  التنمية  أس���اس  ال��م��ع��رف��ي 

واالجتماعية.
ال��ت��ص��ورات  لتحديد  ال��ورش��ة  وت��ه��دف 
متطلبات  عليها  ت��ك��ون  ان  يمكن  ال��ت��ي 
تواجهها  التي  المعوقات  وتحديد  التحول 
في  المعرفي  االن��ت��اج  صعيد  على  ليبيا 
العالمية  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  ظ��ل 
الكيفية  إل���ى  ،ب��االض��اف��ة  ال��م��ت��س��ارع��ة  
الليبي  االقتصاد  خاللها  من  يتمكن  التي 
على  المناسب  المعرفي  المحتوى  تكوين 
الصعيد االقتصادي واالجتماعي والثقافي 
التكنولوجي  التطور  استيعاب  من  ليتمكن 
مجال  في  العلمية  الميادين  مختلف  في 
االعالمي  واالنتاج  البرمجية  التطبيقات 
والفني في مجال االتصاالت  والمعلومات.



نائب  ال��ق��ط��ران��ي  علي  السيد  عقد 
الليبية  بالحكومة  الوزراء  مجلس  رئيس 
اجتماع ضم كاًل من السيد سعد البدري 
محمد  والسيد  ال��ن��واب  مجلس  عضو 
ربيش عميد بلدية االبيار والسيد احمد 
المشروعات  إدارة  مدير  عبدالصالح 
مصباح  والسيد  ال��وزراء  مجلس  بديوان 

المنفذة  ال��ش��رك��ة  ع��ام  م��دي��ر  بوزميتة 
للطريق المزدوج االبيار وبحضور المدير 
المشروعات  ومكتب  للشركة  التنفيذي 

ببلدية االبيار 
وناقش االجتماع العراقيل التي تواجه 
الشركة المنفذة للطريق المزدوج االبيار 
الشركة  ع��ام  مدير  السيد  وض��ح  وق��د 

عليها  المتفق  المبالغ  تأخر صرف  بأن 
األثر  له  الذي كان  الرئيسي  السبب  هو 

الكبير في استكمال المشروع .
على ض��رورة  النائب  أك��د  جهته  وم��ن 
الذي  الحيوي  المشروع  هذا  استكمال 
الذين  المواطنين  على  سلباً  تعثره  اثر 
اليومية  تنقالتهم  في  ال��وي��الت  يعانون 
االقتصادية  الحركة  تأثر  إلى  باإلضافة 
بالبلدية التي أصبح من الصعب الوصول 

إليها والتنقل داخلها بكل سهولة . 
وبعد اطالعه على كافة العراقيل قدم 
ضمانات  كافة  القطراني  علي  السيد 
الصعاب  كافة  بحلحلة  وتعهد  ال��س��داد 
وتم  المشروع  تنفيذ  دون  حالت  التي 
الفعلي  ال��ب��دء  ي��ك��ون  أن  على  االت��ف��اق 

الستكمال المشروع .

البلدي  المجلس  استقبل 
المؤسسة  م��ن  وف���دا  بسبها 
الوطنية للنفط حيث كان هذا 
مندوبي  ف��ي  متمثال  ال��وف��د 
المستدامة  التنمية  مكاتب 
للنفط  الوطنية  بالمؤسسة   (
وشركة   - أكاكوس  وشركة   -
ري��ب��س��ول (ك��م��ا ح��ض��ر ه��ذا 
ديوان  وكيل  السيد  االجتماع 
المجلس البلدي سبها ومدراء 
ال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي وال��ص��ح��ي 
بالبلدية ، ومدير شركة المياه 
الصحي  والصرف  والصرف 
البيئي  اإلص���ح���اح  وم��ك��ات��ب 
والمرافق  العامة  واالش��غ��ال 
وناقش   ، المحالت  ، وش��ؤون 
النقاط  من  العديد  االجتماع 

أهمها:
الوطنية  المؤسسة  دعم   -
للنفط ألهم المراكز الصحية 
والطبية ببلدية سبها من حيث 
والمراكز  المستشفيات  تنمية 
 ، الطبية  والمعدات  الصحية 
وإنشاء مراكز لتدريب وتطوير 

الكوادر الطبية المساعدة .

صيانة  م���راك���ز  إن���ش���اء   -
خاصة بشركة المياه والصرف 

الصحي.
- دع����م م��ل��ف اإلص���ح���اح 
ال��ب��ي��ئ��ي ب��ال��ب��ل��دي��ة ، خ��اص��ة 
التي  البيئية  األزم��ة  ضل  في 
لها  المنطقة ولما  تعاني منها 
صحة  على  خطير  تأثير  من 

السكان بالمنطقة .
آليات  ف��ي  ال��دع��م  سبل   -
ت���دوي���ر ال��ق��م��ام��ة وع��م��ل��ي��ة 

التخلص منها بالمنطقة .
من  التعليم  ق��ط��اع  دع��م   -
وذل��ك  م���دارس  إن��ش��اء  ناحية 
بسبب االكتضاض الذي تعاني 

منه المنطقة .
- ت��ق��دي��م م��ذك��رة م��ش��روع 
ل��ت��ن��م��ي��ة ال����ك����وادر ال��ب��ش��ري��ة 
الطبية من قبل مركز األورام 

سبها .
- ال��ت��ب��اح��ث ح���ول ال��دع��م 
والنساء  الشباب  لشريحتي 
بالمنطقة  ال��ري��اض��ة  وم��ل��ف 
ال��ري��اض��ي��ة  ال��م��ق��ار  كتنمية 
وإن����ش����اء م���راك���ز ل��ل��ت��دري��ب 

والتطوير .
- دراسة سبل دعم فئة ذوي 
اإلع��اق��ة ، ع��ن ط��ري��ق إنشاء 
وتوفير   ، بهم  خاصة  م��راك��ز 

بيئة مناسبة لهم .

اس��ت��م��ع ال���س���ادة م��ن��دوب��ي 
التابعة  النفطية  ال��ش��رك��ات 
للمؤسسة الوطنية للنفط ألهم 
التي  والصعوبات  المعوقات 
تواجه هذه القطاعات ، وأقرو 
بأن تتم دراسة هذه المعوقات 
بهذه  المتعلقة  وال��ص��ع��وب��ات 
ال��م��ل��ف��ات أله��م��ي��ت��ه��ا داخ���ل 
يتم  أن  أم��ل  على  المنطقة، 
إنشاء مشاريع تنمية مستدامة 
للمنطقة بالشكل الذي يضمن 
للمواطنين  الخدمات  وص��ول 
داخ�����ل ال��م��ن��ط��ق��ة ب��ال��ش��ك��ل 
كل  ي��خ��دم  وال���ذي  المطلوب 

الفئات بالمدينة .

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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القطراني يجتمع بعميد بلدية االبيار ومدير عام الشركة المنفذة للطريق المزدوج 

بلدي سبها يستقبل وفدا من المؤسسة الوطنية للنفط

التقى نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة 
الليبية السيد علي فرج القطراني في مكتبه 
مدينة  في  ال��وزراء  مجلس  رئاسة  بديوان 
بنغازي مع وزير المواصالت السيد  /حكيم 
لبلدية  التسييري  المجلس  ورئيس  الغزوي 
حيث  ب��وج��واري  صقر   / السيد  بنغازي  
إنشاء  بمشروع  الُمتعلقة  اإلج���راءات  تابع 
صالة ُركاب مطار بنينا الدولي، الذي يُنفذه 
 )BOT(     مصرف التجارة والتنمية بنظام
كافة  إلستكمال  تبقى  وما  اإلنجاز  ونسبة 
مراحله بما يخدم المواطنين وُمناقشة أبرز 
المشروع  تواجه  التي  والعراقيل  المشاكل 
وآليات تذليلها بالتنسيق مع إدارة مصرف 

التجارة والتنمية .
المجلس  رئيس  أك��د  السياق  ذات  وف��ي 
التسييري أن افتتاح صالة ركاب مطار بنينا 
في   سيكون  األج��ه��زة  ب��أح��دث  وتجهيزها 
القادم   مايو  شهر  ُمنتصف  أقصاها  م��دة 

ويعد المشروع من أوائل المشاريع التي تم 
التعاقد عليها بنظام )BOT( لإلستثمار مع 

صرف التجارة والتنمية .
التسييري  المجلس  رئ��ي��س  أط��ل��ع  كما 
نائب رئيس مجلس الوزراء على المشاريع 
الُمنفذة والجاري تنفيذها من قبل البلدية.

رئ��ي��س مجلس  ن��ائ��ب  أب���دى  جانبه  م��ن 
المشاكل  لتذليل  التام  استعداده  ال���وزراء 
التي تواجه تنفيذ المشاريع في  والصعاب 
مدينة بنغازي والعمل على تفعيل المشاريع 
الُمتوقفة من أجل تقديم أفضل الخدمات 

للمواطنين . 

إل��ت��ق��ى ي���وم ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي رئيس 
المجلس التسييري للبلدية السيد /م. الصقر 
عمران بوجواري مع رئيس فرع جهاز الحرس 
رئيس  وُمعاون  العقوري  العقيد/فرج  البلدي 
الجهاز الُمقدم /فرج الدرسي بحضور وكيل 
األوجلي،حيث  السيد/ناصر  البلدية  دي��وان 
اللقاء  خالل  التسييري  المجلس  رئيس  أكد 
والمتابعة  الرقابة  إستمرارية  ض��رورة  على 
اليومية  بالتسعيرة  التام  بالتقيد  الُمتعلقة 
الصادرة عن مراقبة اإلقتصاد بنغازي ، وأن 
تشمل الجوالت الميدانية جميع محالت بيع 
المناطق  ُمختلف  في  والفواكه  الخضروات 
اإلج����راءات  إت��خ��اذ  م��ع  السكنية  واألح��ي��اء 
مشيراً  الُمخالفين  حيال  الرادعة  القانونية 
اإلستعداد  أت��م  على  األمنية  األج��ه��زة  ب��أن 
حتى  الجهاز  ألف��راد  األمني  الدعم  لتقديم 

يتسنى لهم القيام بعملهم على أكمل وجه .
التسييري  المجلس  رئيس  وأص��در  ه��ذا 
بتوفير  البلدية  دي���وان  وكيل  إل��ى  تعليماته 
تفرضها  التي  البلدي  ال��ح��رس  إحتياجات 
بعض  صيانة  في  والُمتمثلة  العمل  طبيعة 
ال��م��رك��ب��ات وت��وف��ي��ر ال���وق���ود وال��ع��دي��د من 

اإلحتياجات اآلخرى. 
ِقبل  من  المبذولة  الجهود  على  أثنى  كما 
ُمجدداً  ُمؤكداً  البلدي  الحرس  جهاز  أف��راد 
على  الرقابة  عمل  إستمرارية  أهمية  على 
توقفها  وعدم  والفواكه  الخضروات  تسعيرة 
وضبط الُمخالفين ، على أن يتم إحالة تقارير 

دورية في هذا الشأن .

ش��ارك��ت ن��س��اء م��دي��ن��ة ط��ب��رق ف��ي أول��ى 
الجلسات الحوارية لمناقشة أفكارهن إلنشاء 
ال��ن��س��اء في  وت��دري��ب  لتنمية  م��رك��ز ج��دي��د 
للتعاون  االلمانية  الوكالة  من  بدعم  بلديتهن 

الدولي GIZ وبشراكة بلدية طبرق.
وق��دم��ت ال��ج��ل��س��ات ال��س��ي��دة م���ودة ب��در 
ال��م��وارد  إدارة  وم��دي��ر  المنظمة  استشاري 
البشرية وتحدثن المشاركات عن احتياجات 
توظيفها  ليتم  المدينة  في  النساء  وإمكانات 
, وبناًء على ذلك  سيوفر  في المركز قريبا 
مركز التدريب وتنمية المرأة مساحات أمنة 
النساء  احتياجات  حسب  مختلفة  لألنشطة 
خياطة,  مشاغل  كانت  س��وي  المدينة  ف��ي 
م��س��اح��ات عمل وت��أه��ي��ل وت��وع��ي��ة ف��ي عدة 

مجاالت أو مشاغل حرفيه وغيرها .

 رئيس المجلس التسييري لبلدية 
بنغازي ُيتابع إجراءات التقيد 
بتسعيرة الخضروات والفواكه

العمل على تجهيز مركز للتنمية 
وتدريب المرأة في طبرق

القطراني ُيتابع إجراءات مشروع إنشاء صالة الُركاب بمطار بنينا



مسعود  الكفرة  بلدية  عميد  أج��رى 
عبدالله ورئيس مجلس الحكماء والشورى 
لمشروع  تفقدية  زي��ارة  بوحليقة  محمد 
تنفيذ مستشفى الكفرة المركزي 120 
سرير ورافقهما في الزيارة السيد وكيل 
العميد  مكتب  مدير  والسيد  ال��دي��وان 

المشروع  على  المشرفون  والمهندسون 
ومسؤولي الشركة المنفذة ..

وش��م��ل��ت ال�����زي�����ارة  ك���اف���ة اق��س��ام 
المستشفى التي تشهد تقدما كبيرا في 

انجاز مراحل التشطيب النهائية ..
وقد اثنى السيد العميد والسيد رئيس 

والتزامها  الشركة  الحكماء على  جهود 
بالعمل لالنتهاء من هذا المشروع المهم 

ألهالي المدينة . 
وج��ود  على  العميد  السيد  أك��د  كما 
سكن  مشروع  اج��راءات  في  كبير  تقدم 

األطباء .

لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  ق��ام 
ميدانية  بجولة  ب��وج��واري  صقر  ب��ن��غ��ازي 
في مجال  تنفيذ عدد من مشاريع  لُمتابعة 
رصف الُطرق رفقة مدير مكتب المشروعات 
تم  ،حيث  الكزة  مصطفى  أسامة  بالبلدية 
االط���الع ع��ل سير ع��م��ل  م��ش��روع رصف 

)طريق  الخامس  الدائري  الطريق  إزدواج 
الشمسية  بالطاقة  اإلن��ارة  وأعمال   ) النهر 
وتنفيذ الُجزر الوسطية ، إضافة إلى مشروع 
رصف شارع ) الببسي ( بمنطقة بوعطني .
التسييري  المجلس  رئ��ي��س  وأك���د  ه��ذا 
فتح  ض���رورة  على  جولته  خ��الل  للبلدية  

مسارات جديدة لعدد من الشوارع لتخفيف 
للطرق  أعمال صيانة  والبدء في  اإلزدح��ام 
المناطق  من  عدد  في  الُمتهالكة  القديمة 
صيانة  ألعمال  تحتاج  التي  المدينة  داخل 

طارئة .

ب��ت��رون  ص��ال��ح  فضيلة  اس��ت��ق��ب��ل��ت 
عضو المجلس البلدي أوجلة عن فئة 
المرأة السيد حسين المشاطي رئيس 
التضامن  بمكتب  الخدمة  ضم  قسم 
ابراهيم  والسيد  أوجلة،  االجتماعي 
اكواس رئيس قسم التفتيش والتسجيل 
واالشتراكات بمكتب الضمان الواحات، 
ح��ي��ُث ع��ق��د اج��ت��م��اع ت��م م��ن خالله 
مناقشة عدة مواضيع تتعلق بموظفين 

القطاعات بالبلدية.
تنفيذ  آلية  المجتمعون  بحث  حيُث 
برنامج ضم الخدمة للموظفين الذين 
فقدت ملفاتهم وتوفير بديل لهم، كما 
تأخر صرف  أسباب  النقاش حول  تم 
عمل  ت��م  ال��ذي��ن  الموظفين  م��رت��ب��ات 
تمديد لهم بعد سن التقاعد، حيُث تبين 
ان االمر راجع للوزارة في الفصل في 

ألسباب  باإلضافة  مرتباتهم،  ص��رف 
لموظفين  ال��م��ك��اف��أة  ص���رف  ت��وق��ف 
الماضي،  الضمان عند شهر ديسمبر 
ان  المشاطي  حسن  السيد  وأوض���ح 
تغطية  وج���ود  ع��دم  بسبب  التأخير 
مالية في السابق، وأن بحول الله تعالى 
سوف يتم صرف المكافأة في القريب 

العاجل. 
وخ���ت���م االج���ت���م���اع ب��ت��أك��ي��د عضو 

المجلس البلدي على إمكانية التقاعد 
العامة  الشركة  لموظفين  االختياري 
اصبحو  ان  بعض  النظافة،  لخدمات 

موظفين تابعين لديوان بلدية أوجلة.
هذا وتقدمت السيدة فضيلة صالح 
والتقدير  الشكر  آيات  بخالص  بترون 
ل��ل��س��ادة ال��ح��ض��ور ع��ل��ى ت��ج��اوب��ه��م 
وتوضيحهم لكافة األمور العالقة والتي 

تخص الموظفين بقطاعات البلدية.

بنغازي  المجتمعية  الشراكة  اُختتمت 
ال��ج��زء األول م��ن ورش����ة ع��م��ل )اآلم����ان 
مع  بالتعاون  اقامتها  التي   ) المجتمعي 
 26 الفترة  من  السلمي   التغيير  م��ب��ادرة 
لبتوس   شركة  2022بمقر  م��ارس   28  /
ل��ل��ت��دري��ب وذل����ك  ض��م��ن م��ش��روع اآلم���ان 

المجتمعي للمرأة، حيث استهدف المشروع 
30  متدرب ومتدربة تابعين لجهات القطاع 
العام والخاص بالدولة ومنظمات المجتمع 

المدني.
تناولت الورشة مفهوم اآلمان االجتماعي 
وال���ج���ن���درة وم��ع��رف��ة أب�����رز ال��ت��ح��دي��ات 

التي تساهم في توفير اآلمان  والصعوبات 
للمرأة وفتح باب النقاش  حول أهم الصفات 

اإليجابية والسلبية للرجال والنساء. 
 الجدير بالذكر أنه ستعقد عدة جلسات 
آخرى لورشة العمل في الفترة القادمة  لتكملة 

مشروع اآلمان المجتمعي لعام 2022 

7 بلديات
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مسعود عبدالله يقوم بزيارة تفقدية لمشروع مستشفى الكفرة المركزي 120 سرير

رئيس بلدية بنغازي يقوم بجولة لُمتابعة تنفيذ عددا من المشاريع داخل البلدية

فضيلة بترون تستقبل رئيس قسم ضم الخدمة بمكتب التضامن االجتماعي بأوجلة

ضمن مشروع اآلمان المجتمعي للمرأة

الشراكة المجتمعية تستهدف 30 متدرب ومتدربة  في ورشة عمل 

مشغل  المكلف  جالو  بلدية  عميد  افتتح 
التنمية  بتجهيزه  ق��ام��ت  ال���ذي  ال��خ��ي��اط��ة  
عن  للنفط  الوطنية  بالمؤسسة  المستدامة 
بحضور  االلمانية  فنترسهال  شركة  طريق 
بالبلدية  ال��ق��ط��اع��ات  م��س��ؤول��ي  م��ن  ع���دد 

وال��م��ه��ت��م��ي��ن رف��ق��ة عضو 
ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ج��ال��و  
م��ب��روك��ة شحات  ال��س��ي��دة 
بشير  غ����زالن  وال���س���ي���دة 
المجتمع  مفوضية  رئيس 
المدني جالو التي ستتولى 

تشغيل وإدارة المشغل واعضاء من الجمعيات 
النسائي  االت��ح��اد  وه��ي  بالبلدية  النسائية 
ومنظمات  النهضة  وجمعية  اللبة  وجمعية 

أوجله واجخرة

الشاملة  للمهن  المتوسط  بالمعهد  افتتح 
اجخرة معامل دراسية متمثلة في          )معمل 
التمريض(  وم��ع��م��ل  وال��م��ح��اس��ب��ة  ال��ح��اس��وب 
"ايمن  البلدي السيد  بحضور عضوي المجلس 
عبدالرحمن  "ح��س��ن  والسيد  عيسي"  اح��م��د 

احسين" وايضاً مدير إذاعة 
اج���خ���رة ال��م��ح��ل��ي��ة وم��دي��ر 
واع���ض���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س 

بالمعهد .
وتقدم السيد "ايمن احمد 
المجلس  ع��ض��و  ع��ي��س��ي" 

البلدي بالشكر والتقدير الي مدير المعهد علي 
تعاونه التام والي مدير مستشفى شهداء الكوز 
القروي الدكتور "عبدالقادر دقاني" والي مدير 
مكتب الخدمات الصحية السيد "ابوبكر حماد" 
اجخرة  الطاقة  تقنيات  كلية  عميد  الي  وايضا 
دعمهم  علي  حمد"  عيسي  "عبدالمالك  السيد 
وتحسين  الرقي  اج��ل  من  للمعهد  المتواصل 

العملية التعليمية بالمعهد.

"بلدي جالو" يفتتح مشغل الخياطة 
المورد من قبل "الوطنية للنفط"

افتتاح معامل دراسية بالمعهد 
المتوسط للمهن الشاملة اجخرة 



األحد 9 رمضان 1443هـ الموافق 10 أبريل 2022م العدد )173(  8

ثقافية

ديوان جديد للشاعرة ليلى النيهوم
■ كتب: جمعة عبدالعليم

■ الديوان - نعيمة المصراتي
الليبية  اآلث���ار  مصلحة  تمكنت 
أثرية  قطع  أربع  عدد  استرداد  من 
لرؤوس تماثيل جنائزية تعود إلقليم 
إلى مجموعة من  قورينائية إضافة 
إلى  تعود  التي  الفخارية  ال��ج��رار 
الحضارة الجرمنتية والتي نقلت ابان 
بواسطة  الماضي  القرن  ستينيات 
بليبيا  يعمل  ك��ان  أمريكي  شخص 
تلك الفترة وقررت أسرته إرجاعها 
بعد وفاته ، وقد جرى احتفال كبير 
هذه  ع��ودة  بمناسبة  ليبيا  بمتحف 
القطع التي وصلت على متن طائرة 
القائم  ض��م  وف��د  يرافقها  خاصة 
بواشنطن  المكلف  السفارة  بأعمال 
والسيدة مدير معهد األمم المتحدة 
اإلقليمي ألبحاث الجريمة والعدالة 
مصلحة  رئيس  السيد  ك��ان  وق��د   ،
وزارة  وكيل  ال��س��ادة  صحبة  اآلث��ار 
الخارجية لشؤون المنظمات ورئيس 
مكتب استرداد أموال الدولة الليبية 
ورئيس  المستردة  األص��ول  وإدارة 
وحماية  السياحية  الشرطة  جهاز 
الوفد  مستقبلي  مقدمة  في  اآلث��ار 
المرافق للقطع ،حيث جرت مراسم 
متحف  داخ���ل  ح��ف��ل  ف��ي  التسليم 
الجهود  أن  بالذكر  الجدير   ، ليبيا 
هذه  اس��ت��رج��اع  على  أث��م��رت  التي 
القطع جاءت نتيجة تعاون مشترك 
واألمنية  الثقافية  المؤسسات  بين 
على  استناداً  بالبلدين  والقضائية 
بفرض  المتعلقة  التفاهم  م��ذك��رة 
قيود استيراد على أنواع من المواد 
المملوكة  واالث��ن��ول��وج��ي��ة  األث��ري��ة 
العام  في  الموقعة  الليبية  للدولة 

. 2018
اآلثار بخالص  وتقدمت مصلحة 
القضائية  السلطات  إل��ى  شكرها 

الدبلوماسية  والقنوات  األمريكية 
ب��ال��ب��ل��دي��ن وع��ل��م��اء اآلث����ار ال��ذي��ن 
أس��ه��م��وا ف���ي ع��م��ل��ي��ة االس���ت���رداد 
مكتب  إل��ى  الشكر  قدمت  وك��ذل��ك 
استرداد أموال الدولة ومعهد األمم 
المتحدة اإلقليمي ألبحاث الجريمة 
أمنوا  الذين   UNICRI والعدالة 

وصول القطع إلى موطنها.
في  ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  وك���ان���ت 
أعلنت من  الوطنية  الوحدة  حكومة 
موقع  على  صفحتها  ع��دد  خ��الل 
في  نجاحها  االجتماعي  التواصل 
استرداد قطعة أثرية نادرة تسمي " 
الرآس الجنائزي الرخامي" القطعة 
ذات أصول ليبية حيث نقل بطريقة 
غير مشروعة وجرت محاولة بيعها 
ب��أح��د م��ع��ارض مدينة  ف��ي م���زاد 

نيويورك " معرض افروديت".
وكيل  ك��ت��ي،  عمر  السيد  وق���ام 
ال����وزارة ل��ش��ؤون ال��ت��ع��اون ال��دول��ي 
وال��م��ن��ظ��م��ات ي���وم ال��خ��م��ي��س 31 
السيدة  بإستقبال   2022 م��ارس 
معهد  ع��ام  مدير  ميو”  دي  “م��اري 
لبحوث  اإلقليمي  المتحدة  األم��م 
 "UNICRI" وال��ع��دال��ة  الجريمة 
محماًل  ل��ه��ا،  ال��م��راف��ق  وال���وف���د 
باسم  المعروفة  االث��ري��ة  بالقطعة 

"الرأس الرخامي الجنائزي".
الدكتور  من  كال  بحضور  وذل��ك 
مصلحة  رئيس  الشكشوكي،  محمد 
الضراط،  محمد  والدكتور  األث��ار 
المبعوث الشخصي لرئيس حكومة 
المتحدة  للواليات  الوطنية  الوحدة 
الضعيف،  خالد  والسيد  االمريكية 
بالسفارة  بالوكالة  باألعمال  القائم 
الليبية في واشنطن، والسيد رئيس 
لجنة إستيرداد األموال والممتلكات 

المنهوبة.
ما  أن  الخارجية  وزارة  وذك��رت 
الليبية  الدولة  إطار جهود  يأتي  تم 
وحكومة الوحدة الوطنية المتواصلة 
المهربة  الليبية  اآلث���ار  الس��ت��ع��ادة 
به  ال��ذي تضطلع  وال��دور  بالخارج، 
الدولي  والتعاون  الخارجية  وزارة 
الليبية  بالتنسيق مع مصلحة اآلثار 
في هذا المجال، واستمراراً للجهود 
التي تقوم بها سفارة دولة ليبيا في 
المختصة  السلطات  مع  واشنطن 
األثرية  القطع  إلسترداد  األمريكية 
البالد  م��ن  خ��رج��ت  وال��ت��ي  الليبية 

بطريقة غير شرعية، 
ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  وأع����رب����ت 
الشكر  جزيل  عن  الدولي  والتعاون 
المعنية  األم��ري��ك��ي��ة  ل��ل��س��ل��ط��ات 

قبلها،وما  م��ن  المبذولة  والجهود 
أبدته من تعاون متميز مع السفارة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ف��ي واش��ن��ط��ن إلس��ت��ع��ادة 
"ال���رأس  الليبية  األث��ري��ة  القطعة 
إلى  الرخامي"وإعادتها  الجنائزي 
المزيد  أرض الوطن، متطلعين إلى 
فى  ال��دائ��م  والتنسيق  التعاون  من 
مجال مكافحة تهريب اآلثار وحماية 

التراث اإلنسانى والحضاري.
ومبعوثها  أم��ري��ك��ا  سفير  ع��ب��ر 
الخاص إلى ليبيا " ريتشارد نورالند 
" عن فخر الواليات المتحدة بدعم 
الثقافي  ال���م���وروث  إع����ادة  ج��ه��ود 

الليبي .
في  االم��ري��ك��ي  السفير  وأعتبر 
ليبيا " نورالند " في تغريدة نشرت 
بموقع السفارة االمريكية بتويتر أن 
تسليم بالده للقطعة االثرية الليبية 
الرخامي  "ال��رأس  باسم  المعروفة 
الجنائزي" هو مجّرد جزء يسير من 
الجهود األمريكية - الليبية لحماية 

التراث الليبي الغني.
بالشكر   " ن���ورالن���د   " وت���ق���دم 
ووزارة  منهاتن  في  اآلث��ار  لمصلحة 
األم���ن ال��داخ��ل��ي األم��ري��ك��ي��ة على 
التراث  وإع���ادة  لحماية  جهودهما 

القيم الذي تعود ملكيته إلى ليبيا.

عن دار الجابر صدر في اآلونة األخيرة ديوان 
ليلى  للشاعرة   DeWolf ش��ارع  م��ن  بمنعطٍف 

النيهوم ..
والمختلفة  السهلة  اللغة  تشدك  األولى  للوهلة 
األشياء  على  ال��م��ارة   ، ع��اٍل  بضجيج  الهادئة   ،
بأسمائها وظاللها ، المتجولة في جغرافيا العالم 
في  السابحة   ، المحلية  أع��م��اق  إل��ى  العائدة   ،

فضاءات الكون ، الملتصقة بالمكان ..
من  هي  ما  سائحة  ب��أن  تشعر  األول��ى  للوهلة 
القصائد  ت��زدح��م  حيث  ال��ن��ص��وص،  ه��ذه  كتبت 
والتعابير   ، اإلسقاطات  و  والحدائق  بالفنادق 

األجنبية والرموز واألمكنة.. 
لكن هذه السائحة ال تلبث أن تضع يدها على 
ج��راح الوطن وال��ذات بحنو وص��دق وإغ��راق في 

االنتماء ..
على  ظالله  يطرح  كبيرا  هامشا  الفقد  يمثل 
المزاج العام ، الفقد الذي يراوح بين الذاتي والعام 
 ، األمكنة  تلتقط   ، السائحة  عدسة  القصائد   ..

الشوارع الميادين والبشر ..
وال��م��ج��ازات   ، وص��ادم��ة  مميزة  التشبيهات 
على  وتعرج  محبب  ببطء  تسير  واللغة  مستفزة 
األحاسيس بهدوء راٍق بعيًدا عن ضوضاء المألوف 

و فخاخ المبالغة.. 
الشاعرة عدسة تتحرك بال توقف ، في الطبيعة 
، وفي ماهية القصائد ، في األنفس ، في وصف 
أسطح  على  األحاسيس  ألوان  تنثر  بفرشاة  األلم 

القلوب الرهيفة ..
جزيال  شكرا   ، النيهوم  ليلى  للشاعرة  شكرا 

ألنك أهديتنا كل هذا البهاء .

كتبت: نادية عبدالحليم
تجذب  أن  يمكن  التي  الكتابات  أروع  من  ربما 
القراء دوماً هي تلك التي تدور حول المدن العتيقة 
وثقافتها  الضيقة،  وأزقتها  ودكاكينها  ورائحتها، 

المحلية وأهلها البسطاء.
في  المدينة  بفضاءات  القارئ  استمتع  ولطالما 
لغاتهم  اختالف  على  الروائيين  من  العديد  أعمال 
واتجاهاتهم الفكرية واألدبية أمثال نجيب محفوظ 
زوال  وإميل  بلزاك  وهنري  القاهرة،  عن  كتابته  في 
عن باريس، وإدوار الخراط وإبراهيم عبد المجيد 
إسطنبول،  عن  باموق  وأوره���ان  اإلسكندرية،  عن 
وعبد الرحمن منيف عن عمان وغادة السمان عن 
بيروت. وغيرهم كثيرون ممن رسموا لوحات جميلة 
لمدن عشقوها فخلدتها  والحكي  التفاصيل  ممتعة 

صفحات األدب.
وإذا كانت الكتابة الروائية حينما تتعمق في سيرة 
المدن تقدم لنا مزجاً ما بين الخيال والواقع والمتعة 
عالمي  بين  ما  تتجول  عندما  سيما  ال  والشجن، 
السيرة الذاتية وأدب الرحالت، فإّن الكتابة السردية 
ومواقف  عينية  مشاهدات  تتضمن  التي  المبسطة 
وحقائق  اجتماعية  وس��ج��الت  خ��اص��ة  وذك��ري��ات 
وتخاطب  القارئ  شغف  كذلك  تثير  إّنما  تاريخية 

وجدانه وخياله ببراعة.
وفي طرح جديد شيق مع سيرة المدن وحكاياتها، 
كتابه  الزغيبي  السالم  عبد  الليبي  الكاتب  يقدم 
في  والتوزيع  للنشر  البيان  دار  عن  حديثاً  الصادر 

مدينة بنغازي بعنوان »ثالثون يوماً في القاهرة«.
وأقدم  أهم  من  كواحدة  القاهرة  الكاتب  يتناول 
على  الضوء  مسلطاً  المعاصر،  عالمنا  في  المدن 
في  لعبته  الذي  المحوري  ودوره��ا  تأسيسها  جذور 

خصوصيتها  وسمات  والحديث،  القديم  التاريخ 
التي جعلت منها مركزاً ريادياً لإلشعاع الثقافي في 
المنطقة، ومن خالل 173 صفحة و11 فصاًل تحل 
ويعلو صوت  العتيقة  رائحتها  وتنتشر  القاهرة  روح 
األركان  كل  في  الطيبين  ناسها  وأنفاس  ضجيجها 
حول القارئ، فحتى لو لم يكن زارها أو عاش فيها 
عبر  بالفعل  بذلك  ق��ام  أّن��ه  لو  كما  سيشعر  فإّنه 
أنه  سيما  ال  القاهرة،  إلى  رحلته  الكاتب  مشاركته 
من  علينا  يطل  للمدينة  بانورامية  يستعرض صوراً 

داخل بعضها.
التي  المدينة  هوية  الكاتب  حدد  البداية  ومنذ 
»القاهرة  المقدمة:  في  يقول  إذ  للقارئ،  يقدمها 
وال  الجديدة،  مصر  وال  المهندسين  فقط  ليست 
المعادي أو العجوزة، القاهرة هي المدينة القديمة، 
ودكاكينها،  وأزقتها  وحواريها  وشوارعها  بمقاهيها 
وحوانيتها، ومساجدها، ومآذنها وأسبلتها وكنائسها، 
وب��أس��واق��ه��ا،  ال��داف��ئ��ة،  وشمسها  بنيلها،  ك��ذل��ك 
وبيوتها،  وقالعها  وتراثها،  وعمارتها،  وتقاليدها 
بتاريخها وحضارتها، وفنها وثقافتها، وأيضاً بزحمة 
من  كل  الطيبين.  المكافحين  وناسها  فيها،  الحياة 

زارها، وعاش فيها، وقع في هواها، وأنا منهم«.
ورغم تعدد زياراته للقاهرة فقد اختار الزغيبي، 
لو  كما  يوحي  ال��ذي  العنوان  وذل��ك  التوقيت  ه��ذا 
أّنها زيارة واحدة بلغت 30 يوماً قام بها مؤخراً... 
ل�»الشرق  حديثه  في  قائاًل  فيجيب  لماذا؟  أسأله 
األوسط«: »أثناء زياراتي المتعددة للقاهرة تجمعت 
فكرة  فتبلورت  المشاهد،  من  كبيرة  مجموعة  لدي 
وددت مشاركتها مع القراء، خاصة بعد تشجيع عدد 
ال بأس به من األصدقاء داخل مصر وخارجها لي 
المادة وحفظها في كتاب،  على تجميع هذه  أخيراً 

القاهرة م��رات عدة  أي أنني في واق��ع األم��ر زرت 
التعريف  فيه  وحاولت  الكتاب،  هذا  في  ولخصتها 
وتأثيراتها  ومكانتها  ودوره��ا  تأسيسها  بالمدينة. 
السياسية واالقتصادية والثقافية، ولعل عدد األيام 
)الثالثون( ما هي إال مساحة زمنية لمعرفة القاهرة 

كمدينة، فهو أقرب إلى العنوان الرمزي«.
والميادين  ال��ش��وارع  »زرت  ال��زغ��ي��ب��ي:  وي��ت��اب��ع 
واألحياء، وفي الكتاب يمكنك أن تشّم رائحة التاريخ 
حاولت  فقد  بالقاهرة؛  زاوي���ة  ك��ل  ف��ي  تعبق  التي 
تعريف المدينة وتسليط األضواء على ناسها؛ وربما 
أنني كنت محظوظاً  ما ساعدني على تحقيق ذلك 
ليبيين  أص��دق��اء  مع  ربوعها  بين  طوياًل  بالتجول 
ومصريين مهتمين بالشأن الثقافي. كذلك من عامة 
لي  أتاحوا  وقد  هناك،  عليهم  تعرفت  ممن  الناس 

التوغل في تفاصيل الحياة اليومية«.
وفق الروائي التركي أورهان باموق: »لكل مدينة 
صوت ال يمكن أن يُسمع في غيرها، صوٌت يعرفه 
جيداً كل هؤالء الذين يعيشون في المدينة، ويتشاركون 
الزغيبي،  للكاتب  وبالنسبة  األس��رار«...  كأحد  فيه 
فإّن صوت مدينة القاهرة أو سرها إّنما يكمن في 
الناس، »في القاهرة تجد العفوية والتلقائية، وخفة 
الدم، رغم كل قسوة الحياة« ويتابع: »كما أّن سحر 
القاهرة يتمثل في قدرتها على إدهاش زائرها في 
حياتها  في  المتواصلين  والنبض  باإلثارة  مرة  كل 
أي  في  تجدها  لن  أشياء  هناك  والليلية.  النهارية 

مدينة أخرى بالعالم سواها، وهنا يكمن سحرها«.
التي  ت��ع��ددت األس��م��اء واألوص���اف  الكتاب  ف��ي 
أطلقها الزغيبي على القاهرة، ففي حين وصفها في 
المقدمة ب�»جوهرة الشرق«، نجده في الفصل األول 
بأّنها  يصفها  وميادين«  »ش��وارع  بعنوان  يأتي  الذي 

يتجول  نفسه  الفصل  وفي  تنام«،  ال  التي  »المدينة 
القارئ مع كاتبه في شوارع وسط البلد مثل طلعت 
وقصر  الدين  وعماد  النيل  وقصر  وعدلي  ح��رب 
العيني، ويتعرف على معلومات قيمة حولها وسبب 
تسميتها وربما تكون المرة األولى التي تصله فيها 
القراء  لبعض  بالنسبة  حتى  السخية  الحقائق  هذه 

المصريين.
ومن هذا الفصل ننتقل مباشرة إلى فصل »أسواق« 
من  لكل  للقاهرة  تجارية  خريطة  فيه  يقدم  وكأنما 
وضواحي«  »أحياء  باب  وفي  فيها.  يتسوق  أن  قرر 
شبرا  حي  مثل  عريقة  أحياء  على  القارئ  يتعرف 
في  الساكنة  وقصصه  القديمة  وبناياته  بقصوره 
الوجدان المصري والغورية بحاراته الشهيرة وحرفه 
األصيلة ومنه ننتقل إلى أحياء حديثة و»كمبوندات 
ب�»كأنها  الكاتب  يصفها  المستوى«  رفيعة  سكنية 
القليلة  قطعة من أوروب��ا«، وربما تكون من المرات 
التي يتم فيها تناول مكتبات المدينة في فصل كامل.
ومن أهم فصول الكتاب كذلك »أطعمة ومطاعم«، 
إذ يهم كل زائر للمدينة، فأول ما يبحث عنه دوماً هو 
المجال  لذيذاً، وفي هذا  محلياً  مكان يقدم طعاماً 
مطاعم  ع��ن  متنوعة  دسمة  وجبة  الزغيبي  ق��دم 
أياماً  فنعيش  المقاهي  فصل  ف��ي  أّم��ا  ال��ق��اه��رة. 
المدن  أكثر  هي  »القاهرة  وثقافية:  فنية  مصرية 
ذات  القديمة  خاصة  بالمقاهي  ازدح��ام��اً  العربية 

الطابع التاريخي المرتبط بأحداث مهمة«.
األوس��ط«  ل���»ال��ش��رق  حديثه  الزغيبي  ويختتم 
أقول  نفسها  القاهرة  تلخيص  استطعت  »لو  قائاًل: 

بصدق إّنها »قلب العرب وستبقى«.
*نشر بصحيفة الشرق األوسط اللندنية

مصلحة اآلثار الليبية تستلم قطع أثرية مستردة 
من الواليات المتحدة األمريكية

ثالثون يومًا في القاهرة... رحلة سردية إلى روح »المحروسة« *
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

كنقطة آخر الكالم

 أريد أن أكتب

كنت أظنني 
إنسانيًا كشيء ليس نحن 

غريقًا كسمكة في كوب ماء
أنيقًا  كأدوات الجراحة

طيبًا كتفاحة بياض الثلج 
حساسًا 

***
فوجدتني

مضطربًا كقطعتي مغناطيس 
لذيذًا كقطعة سكر في فِم مريض 

الُسّكري
جارحًا كمشرط ملّوث

شفافًا مثل كيٍس ضار بالبيئة 
مهمشًا أكثر من الهامش نفسه 

ومن جنوب أي دولة عربية
***

لذا صرت 
أتألُم مثل زنبرك كان مستقيما 
وغاضبًا كفأِس عامِل المزرعة 

قاسيًا كمنشار أبي 
سيئًا مثل مسمار َصِدئ 
حزينًا مثل إبرة منسية 
حادًا مثل ِمْنَجل عمتي 

عميقًا مثل سكين
***

ألنتهي
مظلمًا كنقطة آخر الكالم ..

 أريد أن أكتب
 لكي ال أموت

 بحْشرجِة الَكالم
الَمْرُدوم في ُحْنجرتي

 
 لكي ال تصّدع

 َثْرثرة َسريرتي رأسي
 فأسير بِحْمٍل أَخّف 

ْكَبُة الَمِسير...  بال ثقل يشّق رَّ
 أريُد أن أكتب

 لكي أكوَن أكثر ِحْلًما 
ا وعَطاًء وِحّسً

 
 فال ينسيني 
 ِشّدة الُحْزن 

 العصفور والزهرة 
 الُمَترّقباِن لرشفِة الَماء...

 أريُد أن أكتب
 لكي ال يتعّفن َقْلبي 

 من حّشد األقاِويل الهامدة
 أفتُح بأطراِف أَصاِبعي 

 ناِفذتُه ألْفسح المجال 
ره...  لنْفحِة وشذى الِكَتابِة أن تحرَّ

 لكي أْفطم َخالياي ِمْن َتجّرع
 ُنوباِت الَقلق المترّبعُة 
 في كلِّ خلية َعَصبّية

 أتشّبث بالّلغِة كمْهرٍب آِمن، وأكتب...
 وألني من أرِض المَزاِرع والَنِخّيل

 ُأجيُد الحرث بالِفطرِة 
 لكن على ِخالف التّيار 

 حرثُت في َجْوِف الِجراح
ليكوَن الَمْحُصود بَقوام َقِصيدة...

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

 ■ بقلم: مروة المجبري 

هذيان مشاعر

المثقف الحقيقي..)الكبريت األحمر( 

■ بقلم : وصال جمال 

■ بقلم: رياض وريث 

أرض  قدميها  داَس��ت  عليِهما  البَّاب  أغِلق 
ستعيُش  ِبأنها  يوماً  تتخيل  لْم  التى  البيت 
َقلِبها  على  ال��ب��يُ��وِت  أغلى  ك��ان  بيًت  ف��ي��ه،، 
نامت ليالي عديدة فيه،، َضِحكْت ِمن قلِبها 
أّن  ولِكن  البيت  ه��ذا  في  إنْحبت  و  أّح��ب��ْت 
فهذا  الثانية  صاحبتُه  ِلتكون  الي�وم  تدلفُه 
على  ثقلها  بُِ إرت��م��ت   ،، طاقتَها  ي��ف��وْق  أم��ر 
أول أريكٍة وجدتها ُقبالتَها أخفضت َعينَاها 
التى  للحنِة  و  زواِجها  لخاتم  تنظُر  وراح��ت 
بت يداها ،، جلسْت عُروس بدوِن قلٍب  خضَّ
وروح ،، ُفستانها األبيض ، َطرحتُها البَّراقة 
َحولها  ِم�ْن  ش��يء  كل  الَخاِفته  األض���واء   ،،

يُذِكرها ِبوجِعها و ألِمها ،،
الصغيرة  الِمنضدة  على  المفاتيح  وَض��ع 
إّقترب ِمنَها بهدوٍء،، إنتفَض جسدُها َقامْت 
للَخلف  َخ��ط��واٍت  ت��راج��ع��ت  مقَعِدها  ِم�����ْن 
ال�دم ال  تذرُف  ِبغضٍب وعيناها  ل�ه  ونظرْت 
الدمع ،، بصوٍت باكي ُمرتدى ثوب الشجاعة 

َقالْت لْه:
_ إياك أن تفكر في اإلقتراب مني يا عمر 

أحذرك 
ِم�ْن  أخرج مندياًل  بدأ جبينه يتصَبُب عرقاً 
تهدئتها  حاول  ِري�قه  إزدرر  و  ِبنطاله  جيب 

فقال:
لنتحدث  إه��دئ��ي  ن���ور  ي��ا  عليك  ه��ون��ي   _

كراشدين
قهقهت على جملته األخيرة وقالْت:

راشد  بأنك  تذكرت  اآلن  _راشدين؟!نحن! 
، تحذير،  تنبيه  يا عمر هو  ،، اسمع  وكبير 
تهديد، أسميه ما شئت ،، حذاري أن تصدق 
هذه الكذبة وال تفكر بأن تتقمس دور الزوج 
الُمحب وتذكر بأني وافقت على الزواج ِمنك 
أنا   ،، إبنتها  وألج��ل  ِذكراها  و  أختى  ألجل 

روحي  تزهق  أن  و  الموت  علّى  أح��ُب  واللَّه 
على أن أتزوج ِبْك..

َراح  ِبالحائط  ظ��ه��ُره  إل��تَ��ص��ْق  عنها  إبتعد 
نور  ه��ِذه  ليسْت  وف��زع  بخوٍف  إليها  ينُظر 
التى َعِهدها ليسْت نور التى َكانت َقبل أربِع 
عُطوفه  طيبة،  َك��ان��ْت،  ِتلك  ن��ور   ،، َسنوات 
،َهاِدئَة ، جبانة أّما هذه فهي نور أخرى هو 

كان سبباً في أن تُصبح هكذا 
رفع َكفيه محاوالً تهدئتها قال:

_ كما تريِدين لن أقترب منك ولْن ألعب دور 
حتى   ،، لسانك  لساني  يُخاطب  ولْن  ال��زوج 
وجهك  أْغِسلي  إنهضي  واآلن  أنِت  ترغبين 

وبدلي ثيابك ونامي لّعله يُفيدك قلياًل
د عليه قامْت وهي  لْم تُكِلف نفسها عناء الرَّ
،دل��ف��ْت  وزن��ه��ا  ي��ُف��وق  ال���ذي  ُفستانَها  تَ��ج��ر 
ال��ُف��راش  على  إرتَ��م��ت  و  وأقَفلتها  للغرفة 
ى صاِخبة  وبَدأْت ِشْهَقاتُها في َع�زْف ُموسيقَّ
ِل�نَِحيبُها  العّنان  تَركْت   ،، تأبين  أشَبه بحفِل 
أفَسحْت لْه الَمجال لَيخرَج ِم�ْن ُقمُقم الُحزن 

وق و الِخذالن ... و الغضب والشَّ
غَسلت  و  نهضْت  التعب  أعياها  أّن  بعد 
وجهها وتوضأت صلْت ركعات ِبدون حسبان 
هذه  لخوِض  بُالقوة  يَُمدها  أْن  اللّه  ودّع��ت 
النافذة  أم���ام  وق��ف��ْت   ،، ال��ش��ع��واء  ال��َح��رب 
وجهْت نَظرها لألسفل َصوب الحديقة حيُث 
منها  ُكل شيء  بدأ  التى  الخيمة  ِتلك  تُوجد 
تنفسْت الُصعداء وبدأت ذاكرتها في إجتراء 

الماضي....
قبل أربع سنوات وأثناء زفاف فرح أخت نور 
بدأت الحكاية ِم�ْن هناك حيُث كانت نور وباقي 
رن الخيمة إلستقبال أهل  بنات العائلة يُحضِّ
ال  أنه  مع  )النجمة(  ليلة  أجل  ِم�ْن  العريس 
داعي ِلُكل ذلك فالعريس إبن َعمها ولكن لْم 

يُرد أّن يُنقص على فرح شيء أرادت ُعرس 
تقليدي وَحقق لَها ُمرادها..

نور  إنتهت  ل�ْه،،  ُخِطَط  كما  َك��ان  ش��يء  ُك��ل 
وتجهز  ِل�تَدخل  إستدارت   ،، الترتيبات  ِم�ْن 
وتقدم  لَها  إبتّسم  ُعمر  َقابلَها  ِحين  نَْفِسها 

ِمنها وقال:
الفال لك يا إبنة عمي،، أرى بأن كل   -

شيء ُمكتمل
ابتسمْت ل�ْه و قالْت:

-أجل ُكل شيء جاهز واآلن عن إذنك يجب 
أن أدخل وأنت إذهب وجهز نفسك ف� أنت 

أخ العريس
وضعْه  أي��ن  ي��درى  ال  واق��ف  وتركته  دخلْت 
إبنة  الُطفولة  بَل  الُمراهقة  ُحب  نور  اللّه،، 
م ،، ِطفلتُ�ْه التى َكبُرْت أمام�ه ،، يَذكر يَوم  العَّ
ِوالدتها و ي�وم َخطْت أول ُخطوة ، أول ي�َوٍم 
ل�َها في المدرسِة ، ي�وم نََجاِحها ِم�ْن الثانوية 
، واآلن َصارت صبية جميلة ُمهذبة ُمحتشمة 
تنظُر َصوبها  ،، كل األعين  ذات خلق ودين 
وُكل إمرأة تَتمنَاها بأن تصير زوجة إلبنها .

ظل يُخاطب نفسه ما الذي تنتظره يا ُعمر؟! 
الْموُضوع  لسْت ُمراهق تشجع وَفاتحها في 
�ا أْن  �ا أْن تُوافق و إمَّ ،، َصارحها ِبحبك لَها إمَّ
ترفْض ،،، ولكنْه كان جاهاًل ِبمَشاِعرَها نَحوهْ 
لَطالما رأت فيه الشاب الِمثالي برجولتْه و 
م  شهامتْه و دينْه وعلمه وثقافته فهو إبن العَّ
نفسه  ِم�ْن  الَواِثُق  النَاِجح  الطبيْب  الُمحترم 
والَعاصْم لَها َعن الخطأ والَزلل كانْت تَ�تُوق 
لِ�يوِم إعترافْه ،، اليوم الذي ستقول له فيه:

 ،، ��ب��ل  ِقَ ِإْن  َقبلُت  أن��ا  ف���  أب��ي  م��ن  أطلبني 
أخرَجها ِم�ْن أّحالِمها الوردية ُجوقه مزامير 
يارات التى إصطفِت تَحْت،، أمام البيت  السَّ

ُمعلنة وصول أهل العريس  أهل الّع�م ...

الثورة؛  إبان  الكنيسة  مؤسسة  الثوريون  قاتل 
محل  الفرنسية  اللغة  ف��رض  حتمية  على 
ميتران  الفرنسي  الرئيس  وأطلق  الالتينية، 
لترغيب  ال��ج��م��ي��ل��ة(؛  )ال��ف��رن��س��ي��ة  م��ش��روع 
الفرنسية  اإلدارة  تبنت  كما  فيها،  ال��ن��شء 
مشروع  الماضي  القرن  من  التسعينيات  في 
بحماية  القاضي  الثقافة،  وزي��ر  بيتون  جاك 
الجارف  المد  ضد  وتراثها  الفرنسية  اللغة 
محاور  ثالثة  على  يرتكز  والذي  لإلنجليزية، 

رئيسة..وهي:
)إث����راء ال��ل��غ��ة، واالل���ت���زام ب��اس��ت��خ��دام اللغة 
كاللغة  الفرنسية  ع��ن  وال��دف��اع  الفرنسية، 

الرسمية للجمهورية( 
في  الفرنسية  اللغة  استخدام  يلزم  القانون 
جميع  وفي  الرسمية،  الحكومية  المطبوعات 
العقود  وف���ي  ال��ع��م��ل،  وأم���اك���ن  اإلع���الن���ات، 

التجارية، والمدارس التي تمولها الحكومة.
في  الفرنسية  اللغة  استخدام  على  نص  كما 
يمنح  بل  البصرية،  السمعية  البرامج  جميع 
صالحية  الفرنسية  اللغة  جمعية  أع��ض��اء 
له  يُسّوق  تجاري  نشاط  أي  إلغ��الق  ضبطية 
المالك..دون  مع  والتحقيق  الفرنسية؛  بغير 

الرجوع للبلديات! 
في  إال  وموتها  اندثارها  من  ع��ام  أل��ف  وبعد 
يهودا  بن  أل��ع��ازر  يأتي  الحاخامات؛  مجتمع 
الصهيوني ليحيي اللغة العبرية ويساهم بنقل 
العلوم التطبيقية واإلنسانية لها، وتلزم الحركة 

الصهيونية )التعليم باللغة العبرية(. 
كبار المفكرين والفالسفة وأهل العقل والنقل 
على  السليم..اجتمعوا  الفطري  الطبع  وأهل 
للتعبير  ووسيلة  اتصال  أداة  ليست  اللغة  أن 
للوجود،  ورؤي��ة  نظر  وجهة  هي  بل  فحسب، 
وتعزيزها  حمايتها  يجب  مشتركة  وذهنية 
بالسبل كافة، للذود عن وحدة المجتمع وترسيخ 
في  وأبحاثا  دراس��ات  أن  بل  الجامعة،  الهوية 
في  اإلب��داع  أن  إلى  تذهب  والذكاء،  اللغويات 
في  يمثل  الذي  واإلنسانية،  التطبيقية  العلوم 
سلطة  عن  وخروجا  للقواعد  تجاوزا  حقيقته 
بما  جديدة  معرفية  أط��وار  وابتكار  السائد 
يسمى )فلسفة العلم(؛ ال يتأتى إال بمعالجات 
التفكير  من خالل  إال  تحدث  ال  هائلة  عقلية 
بلغة اإلنسان "األم"..ولنا في الدول المتقدمة 
في مجاالت العلم والتِّقانة شاهد إثبات على 

سداد هذا النظر...لنتساءل معا ! 
هل ثمة تقدم في دولة من دول العالم، إال بلغة 

شعبها وتراثها المعرفّي؟ 
فينكل  المشترك،  هذا  يأتي  بعضنا  بال  فما 
وأسباب  والحسرات  الخيبات  عليه  ويعلق  به 
ب��ذل��ك..)  أنهم  منهم  إدراك  دون  التخلف.. 

يدعون للصعود..ويحطمون المصعد(! 
اآلخر فطن لذلك.. وجند له خاصته من النخب 
لمؤسسات  العطاء  والعلمية..وأجزل  الفكرية 
البحث العلمي والمطابع ودور النشر في ضخ 
الوطنية وتعلي  الهوية  تعزز  التي  هذه األفكار 

من شأن القاسم المشترك في المجتمعات.. 
ومن جهة أخرى شرع في تنفيذ مشروع )قديم 
العربية  عن  لالستغناء  الدعوة  وهو  جديد(. 

الفصحى والكتابة باللهجات المحلية. 
...ف��م��ن��ذ سقوط  ب��دأ مبكرا  ال��م��ش��روع  ه��ذا 
فيها؛  اإلس��الم��ي  الحكم  وان��ت��ه��اء  األن��دل��س 
تنصير  في حمالت  والكنيسة(  )القصر  شرع 
محاكم  إب��ان  فيها  المسلمين  م��ن  تبقى  لما 
يدي  على  حديثا  الدعوة  وج��ددت  التفتيش.. 
المستشرق األلماني فلهم "سيبيتا" والمهندس 
المبّشر "ويلكوكس" مشّيد سد إسوان، ومترجم 
للعامية المصرية، والذي عزا تخلف  اإلنجيل 

األمة لتمسكها باللغة العربية.
وقد القت هذه المقولة آذانا مصغية في ذلك 
ال��ق��وم القعقاع(.. إن��ه )ك��ان ف��ي  ال��وق��ت..إال 

فجوبهت هذه الدعوة وأُسكت مرددوها. 
بقضاياها  ال��وع��ي  أف��راده��ا  ع��ن  يغيب  أم��ة 
المصيرية ويضمحل في قلوبهم الهم المعرفي، 
الذي  المثقف،  أقول  _وال  فيها  الفرد  ويغفل 
هذه  عن  ي��رى_  يكاد  ال  أحمرا  كبريتا  أصبح 
القيم الرسالّية، وهو يتوخى مدخالت معارفه 
وأولويات اطالعه..مكتفيا بنتاج الغرب ومتأثرا 
التجربة  سيرورة  ضمن  نشأت  التي  بالُعقد 
فيها  وتوريطنا  واستنساخها  ذاتها،  الغربية 
عنوة، منزويا في الوقت ذاته عن االطالع على 
التراث والفكر واألدب العربي واإلسالمي؛ هي 

في كرب عظيم!

ال نكاُد نعرُفنا 
" إننا وبُكل بساطة نتفاعل مع ما نمُر بِه من فرٍح وُحزن، 
من تفاؤٍل وخيبات ..إال أننا في نهاية األمر نفّضل الُرجوع 
اّلتي اعتدناها واعتادها من حولنا فينا، إننا ال  لَهيئتنا 

نتمدُد بالحرارة وال ننكمُش بالُبرودة..

نُكون  التي  باّللحظات  نتمدد  نحن  األم��ر  واق��ِع  في  بل 
فيها سعداء ُمبتهجين، وَننكمش بقطرة حزن ُتسَكب في 
لقطٍع  ننشطر  نتطاير،  نتجّزأ،  نتناثر،  فَترانا  صميمنا، 

صغيرة .. رويدًا رويدًا؛ حتى ال َنكاد نعرُفنا ".

■ بقلم : أمير الكردي 
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انتفاضة طرابلس ضد العثمانيين � القرن التاسع عشر
ل��ذا وم��ن خ��الل ه��ذه االنتفاضات 
ابناء  إن  اوال�   � االت��ي  منها  نستنتج 
الذين   ، الغرب  سكان والية طرابلس 
ت��ول��وا ق��ي��ادة ع���دة ان��ت��ف��اض��ات ضد 
الحكم العثماني خالل ) القرن التاسع 
بطموح  مدفوعين  يكونوا  لم   ) عشر 
من  الحد  اج��ل  من  ولكن   ، شخصي 
جور بعض الوالة الذين كانت ترسلهم 
العاصمة اسطنبول ، � ثانيا �  ما قدمته 
جسيمة  تضحيات  من  االنتفاضات 
في  ساهمت   ، واالم��وال  االرواح  في 
خلق يقضه عارمة ضد االجنبي ، كما 
حدث ما بين سنتي � 1911 � 1931م 
� عندما بادرت ايطاليا بغزو االراضي 
الليبية ، ثالثا � كانت الروابط الدينية 
توطدت  قد  انها  يبدوا  واالجتماعية 
 � العثمانيين  واالت���راك  الليبيين  بين 
الرئيسي  المدخل  االمر  هذا  ويعتبر 
العثمانية مع  الحكومة  انتهجته  الذي 
جل العالم العربي  � رابعا � ومن خالل 
ي��دور  لما  وفهمهم  الليبيون  ادراك 
، استطاع من ربط عالقاتهم  حولهم 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، 
مع االقطار االفريقية والدول العربية 
المجاورة وغيرها ، كالمغرب الشقيق 
 ، بينهما  السفارات  تبادل  تم  ، حيث 
زد على ذلك تمت روابط الدم بينهما 
وذل���ك ع��ن ط��ري��ق ، ع��ق��د اك��ث��ر من 
حاالت الزواج بين القطرين ، خاصة 
يزيد  م���والي   ) ف��اس   ( سلطان  م��ع 
 � م��والي  مع  وكذلك  1779م  سنة   �
هشام  � خامسا � لقد عمل االنجليز 
والفرنسيون ، خالل هذا القرن ، أي 
االستفادة   ) عشر  التاسع  ال��ق��رن   (
 ، المحلية  االنتفاضات  زع��م��اء  م��ن 
مشروع  ،في  الغرب  طرابلس  بوالية 
بأفريقيا  الجغرافية  االستكشافات 
على  وبالضغط   ، الناحية  ه��ذه  م��ن 
الخارجية  العثمانية  الدولة  سياسة 
، وذل���ك ف��ي ن��ط��اق ، اش��ت��داد زي��ادة 
العربية  ال��والي��ات  على  التنافس   ،
افريقيا، سادسا  العثمانية في شمال 
� نالحظ من خالل هذه االنتفاضات 
طرابلس  والي��ة  سكان  تعرض  ق��د   ،
الغرب ،الى افدح الخسائر ، وخاصة 
والحيوانات  واالم���الك  االرواح  ف��ي 
في  التكافؤ  عدم  بسبب  كان  وذلك   ،
االسلحة واالفراد ، بينهم وبين الدولة 
الهجرات  ال��ى  ادى  مما   ، العثمانية 
الجماعية الى خارج اوطانهم ، حيث 
باألقطار  مقيما  منهم  البعض  اليزال 
التي هاجروا اليها حتى االن ، خاصة 
 ، مصر   ، في  اق��ام��وا   الذين  اولئك 
وتونس ، وتشاد ، والنيجر ، والسودان 
� لخ �  � ) ثانيا ( � ضعف العثمانيين 
امام الطليان � لذلك نعود الي الوقت 
الذي اصبح فيه تنافسا شديدا علي 
النفوذ داخل الدولة العثمانية  وذلك 
بعد الثورة .تركيا الفتاه. حيث استمر 

من  وضوحا  اكثر  بشكل  النفوذ  هذا 
الدولة  لتحرك  نتيجة  وذلك  قبل  ذي 
العثمانية في اكثر من ميدان  مما اثر 
هذا التوسع في حدوث إظهار شقوق 
في البنيان  القومي لهذه الدولة  لذا 
العثمانية الموقف  وقفت هذه الدولة 
االقتصادي  التوغل  ام��ام  الضعيف 
االي��ط��ال��ي ف��ي ب��رق��ه وط��راب��ل��س أي 
الدولة الليبية اذا  لم يقف العثمانيون 
ع��ن��دئ��ذ ب���أي ع��م��ل ج���دي ق��ب��ل ع��ام 
1908م زد على ذلك لم تقم الدولة 
احوال  لتحسين  عمل  بأي  العثمانية 
الوالية من الناحية العمرانية او حتي 
من الناحية العسكرية بالرغم من انها 
اتت بأناس يبدو انهم اكثر كفأه-  اذ تم 
تعيين الفريق . رجب باشا واليا على 
تكليفه  وجاء  سنه 1906م  طرابلس 
بقصد القيام  بتحسين وضع الوالية 
من الناحية العسكرية  اال ان الفريق- 
رجب باشا - لم يقم بأي شيء يذكر 
في الميدان العسكري للوالية وبالتالي 
كانت  فيما  العثمانية   الدولة  خالف 
مدينه  بتجميل  واكتفي  اليه  تصبو 
وقد  كبيرا  سوقا  اق��ام  اذ  طرابلس 
اطلق عليه فيما بعد بسوق )المشير ( 
كما قام بفتح عدد من المدارس  وبعد 
دوله  استدعته  تركيا  في  الثورة  قيام 
تركيا الفتاه الي األستانة وذلك ليتولى 
منصب وزير الحربية وتعيين _بكري 
اال  منه  بدال  طرابلس  على  واليا  بك 
انه يبدو غير مقبول لدي االهالي اذ 
قاموا باتخاذ  اجراءات ضده من قبل 
القرماني_  باشا  _حسونه  رؤسائهم 
وطلبوا من االستانة -  ان تبعد هذا 
عندئذ  عنهم  ب��ك_  بكر  أي  ال��رج��ل 
تقوم  بأن  التركية  الحكومة  اخطرت 
باستدعائه في حين كانت االشاعات 
تحوم حول ضم ميناء وهضبه السلوم 
ل���ألراض���ي ال��م��ص��ري��ة ف���ي ال��وق��ت 
حفيظه  الشائعات  هذه  اث��ارت  نفسه 
االي��ط��ال��ي��ي��ن م��م��ا ج��ع��ل��ه��م ي��ق��وم��ون 
ان  من  يتأكدون  لندن  الى  باالتصال 
بريطانيا لم تطلب ضم هذه المنطقة 
ال���ي م��ص��ر أي ان��ه��ا ال ت���زال داخ��ل 
ذلك  العثمانية حتى  الليبية  االراضي 
انه عندما وصلت  اال  العام 1906م 
الدين  اخ��ب��ار ع��ن مقتل اح��د رج��ال 
هاجم  ب��رق��ه   اقليم  ف��ي  اإليطاليين 
ع��ن��دئ��ذ وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة االي��ط��ال��ي 
في  العثمانية  الحكومة   ) تيتوني   (
مجلس النواب فوصل به الى مهاجمه 
قائمقام ، درنه إذ وصفه )آثم ومخادع 
وغادر( وقال ان هذا الموظف ويقصد 
قائمقام درنه )ان وجوده ال يمكن ان 
وقد  متمدن(  قصر  أي  في  يحتمل  
في  التدخل  تحاول  ايطاليا  بأن  نوه 
أي  االقليم  بهذا  الداخلية   الشؤون 
برقه في الوقت الذي قال في كلمته 
)ان سياده دولته هي المحافظة علي 

العثمانية  ال��دول��ة  اراض����ي  س��الم��ة 
من  استبعد  لقد  ليبيا(  في  المتمثلة 
نيه  أي  توجد  ال  ب��أن  حديثه  خ��الل 
اإلمبراطورية  من  ج��زء  أي  الحتالل 
مدخال  تعتبر  التي  كلمته  في  واف��اد 
لالحتالل فيما بعد بأن ما قيل وكتب 
في هذا الشأن ال يمثل نيتهم اذ طالب 
الوزير الخارجية االيطالي بأن تمتنع 
حد  وض��ع  ع��ن  العثمانية  السلطات 
للعقبات امام نشاط االيطاليين الذين 
بمشروعات  ال��ق��ي��ام  ف��ي  س��ي��ب��دؤون 
ومن  اإلمبراطورية  داخ��ل  اقتصاديه 
خ���الل االوض�����اع ال��ت��ي اق��ت��رن��ت مع 
برقه  االيطالي في  الدين  مقتل رجل 
ب��ع��دئ��ذ ضغوطات  ه��ن��اك  اص��ب��ح��ت 
إيطالية علي الحكومة العثمانية  االمر 
الذي جعل السلطات التركية في برقه 
تواجه مشكالت عديده وصعبه اال انه 
برقه  في  التركية  الحكومة  ان  يبدو 
قد تمكنت من ان تصل الي اتفاق مع 
بمنطقه  رافع  السنوسيين في سيدي 
غ��رار  على  1910م  سنه  البيضاء 
هذا االتفاق الذي ابرم بين الطرفين 
اخطرت حينذاك اإلدارة العثمانية الى 
ان تعمل على مقاومه تغلغل النفوذ في 
الوالية – أي برقه �� بقدر استطاعتها 
شغوفين  االيطاليون  اصبح  حين  في 
ليبيا  ف��ي  االراض���ي  على  بالحصول 
سواء اكان ذلك عن طريق االفراد او 
لمصرف روما  وبعد ان اجبر االتراك 
ع��ل��ي س��م��اح االي��ط��ال��ي��ي��ن ب��ال��ش��راء 
االراض����ي اس��ت��خ��دم��وا ن��ف��وذه��م مع 
رفض  على  بتشجيعهم  وذل��ك  العرب 
البنك  انشأ  ان��ه  كما  البيع  عمليات 
سنه  طرابلس  في  العثماني  الزراعي 
على  االخر  هو  يساعد  كي  1910م 
المزارعين ويرجع  تيسير وضع حالة 
الفضل في ذلك الى المشير إبراهيم 
واليا  ليكون  الذي ارسلته تركيا  باشا 
على طرابلس وعن طريق هذا الرجل 
واهتماماته العديدة  تم تنفيذ معظم 
االع���م���ال ف��ي والي����ة ط��راب��ل��س قبل 
ال��ح��رب   � ال��م��راج��ع �   1 � احمد 
المنهل   � وكتابه   � االن��ص��اري  النائب 
العذب في تاريخ طرابلس الغرب ) في 
بداية العقد االول من القرن العشرين  
�    2  � محمد امحمد الطوير � وكتابه 
� انتفاضة عبد الجليل  سيف النصر � 
1831 � 1842م    �3 � عزيز سامح 
في  العثمانيون  االت���راك   � وكتابه   �
افريقيا الشمالية ) اثناء القرن التاسع 
 � الطرابلسية  �الحوليات   4  �  ) عشر 
دكتور�  ترجمة   � فيرو  شارل   � تأليف 
محمد عبد الكريم الوافي � 1983م 
احوال   � وكتابه   � النص  عزه    )  5  (
1955م  العربي  العالم  في  السكان 
)6( نقوال زي��ادة- وكتابه - ليبيا من 
االستقالل  الي  االيطالي  االستعمار 

1958م

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 

لقد جرت في هذا المكان ، الذي يقع 
 � الزويتينة  من  الشرقي  الشمال  الى 
المجاهدين  بين  ما  حربية  معركة 
 �  11  � ي��وم  ف��ي  االيطالية  وال��ق��وات 

ابريل 1923م �
وذلك اثناء العمليات التي وقعت في 
الفترة من اجل احتالل اجدابيا  يلك 
بنغازي  جنوبي  الواقعة  واالراض��ي   ،
التي  المواقع  من  المكان  هذا  وك��ان   �
لصد  دفاعاتهم  المجاهدون  بها  اقام 
الزحف الثاني للقوات االيطالية على 

اجدابيا � )المحرر(

نتقدم بأجمل التبريكات 
وأعطر التهاني الممزوجة 

بالفرج لصديقنا

بمناسبة زفافه الميمون وندعو الله العلي 
القدير أن يمأل حياتك الزوجية فرحا وسرور 
وأن يجعل أيامك كلها بستان محبة وسعادة 

اح��دى  ه��ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة  طلميثة 
المدن التاريخية الخمسة � وهي بلدة 
صغيرة تقع شمال شرق ليبيا � وتبعد 
� وقد تأسست في )  المرج 20كم  عن 
اهم  وتعنبر من   ) م  السادس ق  القرن 

المواقع االثرية في ليبيا �
ال��م��داف��ن   � وه����ي ت��ح��ت��وي ع��ل��ى 
البطلمية � الصهريج العظيم � المسرح 

الروماني � لخ  )المحرر(

)معلم من مدينة(

)من معارك الجهاد(

في مثل هذا الشهر � ابريل 
من عام 1923م 

)ابار الخراز � منطقة  اجدابيا(

مدينة طلميثة � بطولومايس

توفيق التاجوري

شباب شركة جودة التعمير
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حوادث

ِلُسميته القاتلة 

النائب العام يأمر بالتحفظ على مبيد )بروميد الميثيل(

 المتهم ببيع الدواجن الفاسدة 

)الشنابو( في قبضة أمن صبراتة

اإلدارة العامة للبحث الجنائي تخلي بالقوة قطعة أرض مغتصبه وتسلمها لمالكها

الديوان / خاص 
أمر النائب العام بالتحفظ على كل الكميات 
ال��م��وج��ودة ف��ي األس���واق م��ن م��ادة »بروميد 
الميثيل« وهو مبيد جرى تداوله داخل البالد 
يستعمل  الضغط  تحت  مسال  غاز  شكل  في 
على نطاق واسع في مكافحة اآلفات الزراعية 

وتعقيم المخازن والتربة.
وأف����اد ب��ي��ان م��ك��ت��ب ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام عبر 
ص��ف��ح��ت��ه  ال��رس��م��ي��ة ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��واص��ل 
الهيئة  من  بالغاً  بتلقيه  فيسبوك  االجتماعي 
إثبات  تضمن  ال��ف��س��اد  لمكافحة  الوطنية 
واقعة توريد كمية من مادة )بروميد الميثيل( 
َيِته  بُسمِّ القائل  العلمي  استقرارالرأي  رغم 
المواد  من  وتصنيفه  والحيوان  اإلنسان  على 
السرطانية  الخاليا  تنشيط  شأنها  من  التي 
والتسبب في أمراض مزمنة لإلنسان وإلحاق 
في  تسببه  خاصة  البيئي  بالنظام  ال��ض��رر 
تلوث المياه الجوفية والتربة بشكل حاد بعد 

استعماله وتحلِله.
أصدر  ال��ع��ام   النائب  أن  البيان  وأض��اف 
التي  التحفظية  اإلج��راءات  بإتخاذ  تعليماته 
تسهم في حماية المستهلك والمصلحة العامة 
حماية  بشأن  الدولية  للمقررات  وتستجيب 

جهازالحرس  كلف  حيث  واألح��ي��اء  البيئة 
التزود  نقاط  لتحديد  أخرى  وأجهزة  البلدي 
الكميات  وح��ص��ر  الميثيل«  »ب��روم��ي��د  ب��غ��از 
أقوال  والتحفظ عليها، وسماع  منه  المتوفرة 
حائزها واستالم مستندات اإلستيراد وعقود 

البيع في الداخل.
وأوضح البيان أن الجهات المكلفة شرعت 
بدًء  القضائية  التدابير  مقتضيات  إجراء  في 
م��ن ي��وم اإلث��ن��ي��ن ال��م��اض��ي 27 م���ارس كما 
الحيوانية  وال��ث��روة  ال��زراع��ة  وزارة  أُحيَطت 
البيئي  اإلص��ح��اح  ل��ش��ؤون  ال��ع��ام��ة  واإلدارة 
المعالجة  أمر  بالقضية من أجل إسناد  علما 
خبراء  متخصصين  إلى  المطلوبة  الضرورية 
وصوال إلى تأطير منع استعمال الغاز المذكور 
وغيره من المواد المحظور استيرادها بشكل 
توريدها  ومنع  بخطورتها  الكافة  علم  يتيح 
مع  والتعاون  بالشراكة  الستعمالها  والتصدي 

الجهات التنفيذية ذات الصلة بالموضوع.

الديوان / خاص
أعلنت مديرية أمن صبراتة 
عن إلقاء القبض على المتهم 
اللحوم  قضية  في  األس��اس��ي 
ويدعى  الفاسدة   المستوردة 
الجنسية  م��ص��ري  ع«   - »ح 
ب� )الشنابو( وذلك وفق  ملقب 
منشور عبر الصفحة  الرسمية 
للمديرية على  موقع التواصل 

االجتماعي فيسبوك.
المديرية  بحسب  القبض 
أم��ر ضبط  ج��اء بعد ص���دور 

العامة  النيابة  م��ن  وإح��ض��ار 
األساسي  المتهم  كونه  بحقه 
المستوردة  اللحوم  قضية  في 
المضبوطة  الصالحية  منتهية 
من  مؤخراً  السلخانات  بأحد 
البلدي  ال��ح��رس  ج��ه��از  ق��ب��ل 
وم��ك��ت��ب م���راق���ب���ة األغ���ذي���ة 

بصبراتة.
 : أن  ال��م��ن��ش��ور  وأض�����اف 
تشفية  عملية  يمتهن  المتهم 
ال�����دج�����اج وب���ي���ع���ه ل��ل��م��ح��ال 
مدن  من  بالعديد  والمطاعم 

أعضاء  تمكن  حيث  الساحل 
التحري والقبض بقسم البحث 
غرفة  إخ��ط��ار  بعد  الجنائي 
الزاوية  اتصاالت مديرية أمن 
اختبائه  م��ك��ان  م��داه��م��ة  م��ن 
وضبطه  ال��م��ط��رد  بمنطقة 
وإحضاره واتُخذت اإلجراءات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة  ح��ي��ال��ه وإي��داع��ه 

الحجز.
وف����ي ال��ث��ال��ث م���ن م���ارس 
ال��دوري��ات  ضبطت  الماضي  
الحرس  جهاز  بفرع  العاملة 

ال��ب��ل��دي ص��ب��رات��ة ك��م��ي��ة من 
ال����دواج����ن ال��م��ج��م��دة ت��ق��در 
منتهية  ك��ي��ل��وغ��رام  ب�����2300 
ال��ص��الح��ي��ة وغ��ي��ر ص��ال��ح��ة 

لإلستهالك البشري.
ونشر جهاز الحرس البلدي 
الدواجن  لكمية  صوراً  آنذاك 
التاريخ  وأظ��ه��ر  المضبوطة 
ال����م����دون ع��ل��ى ال��م��ن��ت��ج��ات 
إنتهاء  تاريخ صالحيتها وهي 
وكان  البرازيل  من  مستوردة 
مقرراً توزيعها على المطاعم.

الديوان / خاص
بالقوة  الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  قوات  أخلت 
مملوكة الحد  بنغازي  مدينة  في  أرض  قطعة  الجبرية 
المواطنين كانت مغتصبه من قبل مجموعة وذلك وفق 
المتحدث  العرفي  وليد  ضابط  مساعد  به  ص��رح  ما 

الرسمي باسم اإلدارة العامة للبحث الجنائي.
وقال مساعد ضابط وليد العرفي لصحيفة "الديوان" 
تنفيذا  جاء  الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  "إج��راء  أن 
بنغازي  ألمر قضائي معجل صادر عن محكمة جنوب 

يقضي بطرد المستغلين لتلك األرض ".
و أكد العرفي ان " قطعة األرض سلمت لمالكها على 
حموده بوقرين عن طريق كبير محضرين محكمة شرق 
أمني  بإسناد  وذلك  القضائية  الشرطة  وجهاز  بنغازي 
العميد  بإمرة  الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  قبل  من 

محمد محمود الثني ". 

الديوان / خاص
ضبط مركز شرطة بوعطني  بمدينة بنغازي 
وافًدا يحمل الجنسية الفلسطينية ينتحل صفة 
ومطلوب  الليبية  الخاصة  القوات  أف��راد  أحد 
سرقة  قضايا  ذم��ة  على  العامة  النيابة  ل��دى 

وإيذاء بقوة السالح.
صفحتها  عبر  بنغازي  أم��ن  مديرية  وقالت 
أن  فيسبوك  االجتماعي  التواصل  موقع  على  
معلومات  تلقوا  بالمركز  التحريات  أعضاء   :
وإحضار  أمر ضبط  بحقه  الصادر  المتهم  عن 
في عدة قضايا منها إطالق النار على مواطن 
بواسطة سالح آلي ما تسبب له بعاهة مستديمة 

وحرق منزل مواطن آخر.
بتحرك  المديرية  التحريات بحسب  وأفادت 
إح��دى  متن  على  القرية  منطقة  ف��ي  المتهم 
السيارات حيث صدرت األوامر بالقبض عليه، 
المكان  إل��ى  التحريات  أعضاء  توجه  وبالفعل 
معلومات  أش��ارت  فيما  عليه  يعثروا  لم  لكنهم 
إلى اختبائه داخل منزل أخيه وظل رجال األمن 
يراقبون المنزل عدة أيام حتى مشاهدته يخرج 
وإلقاء  له  محكم   كمين  بإعداد  فقاموا  منه،  

القبض عليه.
تم نقل المتهم إلى المركز بحسب المديرية 
التي أوضحت أنه  اعترف بما نُسب إليه من تهم 
عمليات  في  المزيفة  هويته  باستخدامه  وأفاد 
بأحد  إنه كان عضًوا  والسلب كما قال  السطو 
جرى  ال��ذي  الخطيرة  العصابية  التشكيالت 
اتُّخذت  وق��د  سابق  وق��ت  في  أف��راده��ا  ضبط 
اإلجراءات القانونية معه وتم إحالته إلى النيابة 

العامة.

الديوان / خاص
الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  قوات  أخلت 
بنغازي  مدينة  في  أرض  قطعة  الجبرية  بالقوة 
مملوكة ألحد المواطنين كانت مغتصبه من قبل 
مجموعة وذلك وفق ما صرح به مساعد ضابط 
اإلدارة  بأسم  الرسمي  المتحدث  العرفي  وليد 

العامة للبحث الجنائي.
قال  ال��دي��وان  وف��ي تصريح خ��اص لصحيفة 
مساعد ضابط وليد العرفي أن : إجراء اإلدارة 
العامة للبحث الجنائي جاء تنفيذا ألمر قضائي 
صادر عن محكمة جنوب بنغازي يقضي بطرد 

المستغلين لتلك األرض.
ُسلمت  األرض  قطعة  أن  ال��ع��رف��ي  أك���د  و 
لمالكها السيد/ على حموده بوقرين عن طريق 
وجهاز  بنغازي  ش��رق  محكمة  محضرين  كبير 
الشرطة القضائية وذلك بإسناد أمني من قبل 
العميد  بإمرة  الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة 

محمد محمود الثني. 

   مركز شرطة بوعطني 
  يقبض على فلسطيني الجنسية 

ينتحل صفة ضابط ليبي

   بالقوة الجبرية
البحث الجنائي ُيخلي قطعة أرض 

مغتصبه وُيسلمها لمالكها

بحضور نيابي

افتتاح المقر الجديد لوزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية
الديوان / خاص

بالحكومة  الداخلية  وزير  افتتح 
أبوزريبة  عصام   / السيد  الليبية 
بالمنطقة  الداخلية  وزارة  دي��وان 
مجلس  وعضو  بحضور  الشرقية 
الزغيد  إبراهيم  السيد/   النواب 
ونائب رئيس الحكومة السيد/ على 
الداخلية  وزارة  ووكيل  القطراني 
السيد فرج اقعيم، باإلضافة لعدد 
من  رؤساء األجهزة األمنية ومديري 

المديريات بالمنطقة الشرقية.

ن��ش��رت��ه صفحة  ب��ي��ان  وأف�����اد 
الليبية  بالحكومة  الداخلية  وزارة 
اإلجتماعي  التواصل  موقع  على 
قام  ال��وزي��ر  السيد  ب��أن  فيسبوك 
خ���الل االف��ت��ت��اح رف��ق��ة ال��ح��ض��ور 
بجولة داخل المبنى لإلطالع على 

تجهيزاته وإدارته .
وأوضح البيان أن : هذه الخطوة 
إلى  ال���وزارة  إط��ار سعي  تأتي في 
تمكين كافة أجهزتها من العمل في 

مختلف مناطق ليبيا.
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ال����وزراء  رئ��ي��س مجلس  ن��ائ��ب  ال��ت��ق��ى 
بوفد  القطراني،  علي  الليبية  بالحكومة 
من المكتب االستشاري األلماني المشرف 
المدينة  وتطوير  تأهيل  المشروع  على 
بلدية  عميد  بحضور  ببغازي،  الرياضية 
مجلس  بديوان  ب��وج��واري،  صقر  بنغازي 

الوزراء.
المشروع  ملف  على  القطراني  واّطلع 

والمالية  واإلداري��ة  الفنية  جوانبه  بجميع 
والقانونية، وأبرز المشاكل والعراقيل التي 
قد تواجه، مؤكًدا ضرورة البدء في تنفيذه 
تتماشى  وبمواصفات  السرعة،  وجه  على 
مع التطور الحاصل في المرافق الرياضية 

على مستوى العالم.
ببذل قصارى جهده،  النائب  تعهد  كما 
ال����وزراء  مجلس  رئ��ي��س  م��ع  وبالتنسيق 

إلى  المشروع  تبعية  لنقل  باشاغا،  فتحي 
اإلجراءات  تسهيل  لضمان  بنغازي؛  بلدية 
الالزمة كافة؛ الستكماله ومتابعته إجرائيا 

وماليا وفنيا.
بدوره، أبدى الوفد االستشاري األلماني 
استعداده التام للدفع باتجاه استكمال كل 
وفقا  عليها،  المتعاقد  المشروع  مراحل 
للمعايير والمواصفات القياسية العالمية.

الديوان - وال
لقاء خليج  نتيجة  السلبي  التعادل  حسم 
ال��ن��ص��ر، وذل����ك لحساب  س���رت وض��ي��ف��ه 
السادسة من  الجولة  المؤجلة من  المباراة 
األولى من  المجموعة  لفرق  اإلياب  مرحلة 
في  ال��ق��دم’  لكرة  الممتاز  الليبي  ال���دوري 
المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية 

ملعب سرت.
هذه المقابلة التي جرت – يوم الخميس 
الماضي – وتوسطها الحكم )خليل سنان(’ 
الشوط األول منها لم يرتقي إلى المستويات 
الرفيعة’ ولم تشكيل فيها خطورة كبيرة على 

المرميين.
في  حالها  على  النتيجة  واستمرت  هذا 
الثانى، وسط محاوالت من جانب  الشوط 
كال  حافظ  ولكن  الفوز،  لخطف  الفريقين 
لتنتهي  شباكهم’  نظافة  على  الحارسين 

المواجهة بالتعادل السلبي.
وبهذا الفوز‘ أضاف كل فريق نقطة إلى 
رصيده’ ليصبح النصر ثالثا برصيد )30( 
نقطة، فيما أصبح رصيد خليج سرت )9( 

نقطة’ محتال المرتبة ما قبل األخيرة. 
جاره  أمام  مباراته  التحدي  فريق  وفقد 
األهلي بهدف وحيد، ضمن حساب المباراة 
مرحلة  من  السادسة  الجولة  من  المؤجلة 
اإلياب لفرق المجموعة األولى من الدوري 

الليبي الممتاز لكرة القدم.
األربعاء  يوم  مساء  جرت  التي  المباراة 
بنينا  شهداء  ملعب  أرضية  على  الماضي 
يحيى   ( الدولي  الحكم  توسطها  الدولي، 
الوحيشي (؛ بدأها األهلي مهاجما معتمدا 
جمعة   ( العبه  من  الطويلة  ال��ك��رات  على 
بورقيقة ( نحو خط المقدمة المتمثل في ) 

أكرم الزوي والتونسي هيثم الجويني أضافة 
إلى النيجيري أيفيونغ.

إلى العب  الفوز  ويدين األهلي في هذا 
الذي   ،) بورقيقة  )جمعة  األيسر  ال���رواق 
تلقى كرة عرضية مثالية من الجهة اليمنى 
الدقيقة  ف��ي   ) س��الم��ة  ف��اض��ل   ( أرسلها 

.)12(
مستوى  انخفض  ال��ث��ان��ي،  ال��ش��وط  ف��ي 
األداء لدى العبي األهلي، وأصبح يستقبل 
بدوره في لعب منها إبعاد ) مراد الوحيشي 
( لعرضية الالعب ) أحمد العبار ( الخطيرة 

عند مطلع الدقيقة )50(.
تعديل   ) العبار  أحمد   ( بعدها  ح��اول 
منفردا  ك��رة  على  تحصله  عند  النتيجة 
ب���دف���اع���ات األه���ل���ي م���ح���اوال ال��م��راوغ��ة 
والتصويب لكن قلب الدفاع ) على يوسف ( 
تدخل مبعدا الخطر على منطقة العمليات.
وشهدت الدقيقة )72( تصويبة مباشرة 
بيد   ) علي  محمود   ( التحدي  الع��ب  م��ن 
قليلة،  بأمتار  العارضة  علت  تسديدته  أن 
وكاد المهاجم ) جبريل زمرينا ( مضاعفة 
) طاهر  المدافع  لكن  ثان،  بهدف  النتيجة 

المناسب  الوقت  في  تدخل   ) البرعصي 
ليبعد الكرة إلى ركنية.

لفرق  تصدره  األهلي  واصل  الفوز  بهذا 
نقطة،   )38( برصيد  األول��ى  المجموعة 
النقطة  عند  التحدي  رصيد  تجمد  فيما 

)8( محتال المرتبة ما قبل األخيرة.
ه��ذا ق��اد ه��ذه ال��م��ب��اراة ط��اق��م تحكيم 
 ) الوحيشي  يحيى  ال��دول��ي)  م��ن  متكون 
عبدالله   ( من  كل  بمساعدة  ساحة’  حكم 
الترهوني ( مساعد أول، و)سالم لمراكبي 
( مساعد ثان، و)محمد المجبري ( حكما 
رابعا، بينما راقب المباراة الحكم المراقب 

) فيصل بادي(.
يذكر أن هذا اللقاء شهد خروج البطاقة 
الحمراء لالعب األهلي )سعد جبارة (، إثر 
الدقيقة  في  الثاني  األصفر  الكرت  تلقيه 
)4+90(، فيما نال مدافعا األهلي ) على 
يوسف و حامد الثلبة ( الكرة األصفر في 
الدقيقتين )75( و )82(، في حين تحصل 
من  األصفر  الكرت  على   ) العبار  أحمد   (

جانب التحدي في الدقيقة )46(.

القطراني يبحث آليات استكمال مشروع صيانة المدينة الرياضية

 في الدوري الممتاز لكرة القدم

التعادل السلبي يحسم لقاء النصر والخليج والتحدي يفقد 
لقاءه أمام األهلي بهدف وحيد

مواجهات نارية في قرعة الكونفدرالية األفريقية

حددت لجنة المسابقات باالتحاد الليبي لكرة 
األولى من  المجموعة  مباريات  مواعيد  القدم، 

مرحلة اإلياب للجولتين األخيرتين.
هذا وستنطلق المنافسة يوم الجمعة القادم، 
بلقائين سيجمع األول )دارنس مع التعاون( على 
سيجمع  الثاني  واللقاء  الشهداء,  شيخ  ملعب 
شهداء  ملعب  على  وال��ه��الل(  )التحدي  فريقا 

بنينا.
ويوم السبت سيشهد منافسات قوية بلقائين، 
على  بنغازي(  األه��ل��ي  مواجهة  ف��ي  )األخ��ض��ر 
ملعب شيخ الشهداء، و )الصداقة في مواجهة 
النصر( على ملعب شحات، وختام األسبوع بلقاء 
)شباب الجبل مع خليج سرت( على ملعب شيخ 

الشهداء .
يوم  سينطلق  األخير  لألسبوع  بالنسبة  أما 
)دارنس  سيجمع  وحيد  بلقاء   20/4 األربعاء 
مع األخضر( على ملعب شهداء بنينا, والخميس 
ستقام فيه ثالث مباريات األولى )خليج سرت 
و  سرت,  ملعب  على  ال��ص��داق��ة(  مواجهة  ف��ي 
األول  اللقاء  في  الجبل(  شباب  ضد  )الهالل 
في  )التحدي  والثاني  بنينا،  ملعب شهداء  على 
والختام  الملعب،  نفس  على  التعاون(  مواجهة 
البنغازية،  بلقاء الديربي المنتظر لعشاق الكرة 
على  والنصر(  بنغازي  )األهلي  سيجمع  والذي 

ملعب شهداء بنينا. 

سحبت يوم الثالثاء الماضي مراسم قرعة الدور ربع النهائي 
الكونفدرالية األفريقية، وذك بمقر االتحاد  من بطولة كأس 
األفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة، وأسفرت 
القرعة عن مواجهات قوية، أهمها مواجهة من العيار الثقيل، 
في  طرابلس  األهلي  ومواطنه  نظيره  االتحاد  سيواجه  حيث 

مقابلة ال تقبل القسمة على اثنين.
وأسفرت باقي نتائج قرعة الدور الربع نهائي من الكونفدرالية 
التنزاني  التالي : حيث سيقابل سيمبا  األفريقية على النحو 
أورالندو بيراتس في من جنوب أفريقيا، وفي مواجهة أخرى، 
سيواجه بيراميدز المصري مازيمبي الكونغولي، فيما سيواجه 

المصري البورسعيدي نظيره نهضة بركان المغربي.
كأس  م��ن  نهائي  ال��رب��ع  ال���دور  ذه���اب  م��ب��اري��ات  وستقام 
الكونفدرالية األفريقية في 17 من شهر أبريل الحالي، بينما 
من  الشهر  نفس  اإلي��اب في 24 من  العودة  مباراة  ستكون  

العام 2022.
ليبيا  ممثال  اللقاء  م��ن  الفائز  أن  إل��ى  اإلش���ارة  وت��ج��در 
سيكون  واالتحاد،  طرابلس  األهلي  األفريقية  بالكونفدرالية 
ذاتها من  البطولة  نهائي، من  النصف  الدور  على موعد في 
المتأهل من لقاء سيمبا التنزاني وأورالندو بيراتس الجنوب 

أفريقي.

اإلعالن عن مواعيد مباريات األسبوع 
الثامن والتاسع من الدوري الممتاز


