
الماضي  االسبوع  مطلع  النواب  مجلس  وفد  شارك 
األمم  مؤتمر  بمناسبة  البرلماني  االجتماع  جلسة  في 
المتحدة بشأن تغير المناخ المنعقد في مدينة غالسكو 
البرلماني  االت��ح��اد  ينظمه  ال��ذي  المتحدة  بالمملكة 
لالتحاد  البريطانية  المجموعة  مع  بالشراكة  الدولي 
النائب  يترأسه  الذي  الوفد  ويضم  الدولي،  البرلماني 
األول لرئيس مجلس النواب األستاذ فوزي النويري كاًل 
من رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب 
النواب  مجلس  دي��وان  ورئيس  شمبش  رمضان  السيد 
السيد عبدالله المصري الفضيل، حيث يهدف االجتماع 
الذي حضره أكثر من 200 برلماني إلى تعزيز التعاون 
للوفاء  لوضع خطط طموحة  البرلمانيين  بين  والحوار 

بجميع التزامات أهداف اتفاق باريس .
وقدم وفد مجلس النواب خالل الجلسة ورقة حول 
بالمناخ  المتعلق  التمويل  جمع  ف��ي  البرلمانات  دور 
الدعم  لتمويل  الضعيفة  الدول  إلى  الوصول  وإمكانية 
ما بعد الجائحة ” أكد فيها على ضرورة اتخاذ موقفاً 
في  ودفنها  النووية  النفايات  نقل  تجريم  حيال  موحداً 
الدول النامية والضعيفة والبلدان التي تشهد صراعات 
مسلحة ، وتعمد الدول الصناعية التخلص منها بطرق 
غير مشروعة من خالل العمل على تصديرها إلى دول 

العالم الثالث ما يمثل جريمة دولية .
كما أكد الوفد على أن اتخاذ موقف موحد حيال هذه 
القضية يجب أن يأتي قبل التفكير في التمويل المتعلق 
بالمناخ ودور البرلمانات في جمعها لألنشطة المتعلقة 
بالمناخ ، مشيراً إلى أن هذا األمر يحتاج لوضع قواعد 
قانونية وآليات دولية موضع التنفيذ والعمل على إجبار 
الدول الحترام البيئة وحياة االنسان ، ودعوة البرلمانات 
والمنظمات اإلقليمية إلى تحمل المسؤولية تجاه ذلك ، 

وتضمنت الورقة المقدمة من وفد مجلس النواب عدة 
اقتراحات منها اتخاذ إج��راءات وق��رارات تجاه حماية 
البيئة الطبيعة وصحة االنسان ، وكذلك تفعيل أحكام 
القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بنقل النفايات النووية 
للدول النامية والبلدان التي تشهد صراعات مسلحة و 
وضع اإلجراءات الوقائية من قبل الدول لحماية بيئتها 
و مواطنيها ضد نقل النفايات النووية و تحميل الدول 
النووية  النفايات  نقل  تبعية  مسؤوليها  و  الصناعية 
باإلضافة إلى تفعيل دور المنظمات اإلقليمية لمواجهة 

جرائم نقلها .
األمم  مؤتمر  بمناسبة  البرلماني  االجتماع  واعتماد 
المتحدة بشأن تغير المناخ الوثيقة الختامية والتي تم 
التأكيد فيها على توسيع نطاق الدعوات الدولية للعمل 
المناخي المنسق من قبل كافة الدول ، والتشديد على 
وتنفيذ  اعتماد  خالل  من  تحول  نقطة  المؤتمر  جعل 
االلتزامات ، واعتبار قيام البرلمانات بمهامها التشريعية 
والرقابية والتمثيلية أساساً لضمان تنفيذ أهداف تغير 

الوثيقة  ال��واردة في اتفاق باريس ، كما أشارت  المناخ 
أثار  لها  البيئية  القضايا  بأن  البرلمانيون  ادراك  إلى 
على جميع السياسات االجتماعية واالقتصادية واألمنية 
ويجب أن تكون العدالة المناخية بين األجيال محورية 
لتحقيق األهداف والطموحات الوطنية ، كما يعد تغير 
المناخ خطراً جسيماً لألمن البشري ويمكن أن يشكل 
العمل من أجل المناخ عاماًل أساسياً لتأمين االستقرار.

الوثيقة الختامية الصادرة عن االجتماع إلى  ودعت 
استحداث آلية لحساب االنبعاثات بشكل عادل وتقييم 
التخفيضات العالمية، مؤكدة على أنه من الضروري أن 
يوفر التمويل المستدام مجاالً متكافئاً للبلدان الضعيفة.

الجدير بالذكر بأن وفد مجلس النواب الذي شارك 
السادس  للمؤتمر  التمهيدي  البرلماني  االجتماع  في 
اإليطالية  العاصمة  في  انعقد  الذي  للمناخ  والعشرون 
الشهر الماضي قد طالب بتجريم دفن النفايات النووية 
صراعات  تشهد  التي  البلدان  أو  الفقيرة  البلدان  في 

مسلحة للحد من األثار الكارثية على البشرية.

وفد مجلس النواب يشارك في جلسة االجتماع البرلماني بمناسبة مؤتمر األمم المتحدة بشأن تغير المناخ المنعقد بالمملكة المتحدة
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

خالل مشاركته في منتدى باريس للسالم 
) المنفي ( يؤكد أن المجلس الرئاسي قد 
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رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي 
رؤساء النقابات العامة بالتعليم العالي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يفتتح معرض ليبيا 
الدولي التاسع لالتصاالت وتقنية المعلومات

للنظر   ، قراًرا  للقضاء  األعلى  المجلس  أصدر 
االنتخابية،  العملية  ف��ي  المقدمة  الطعون  ف��ي 
وإج�����راءات ال��ف��ص��ل فيها ،وح����دد ال��ق��رار ال��ذي 
يحمل رقم “142” لسنة 2021م بشأن الالئحة 
الطعون  للجان  الموكلة  والمهام  اآلليات  التنفيذية 

واالستئناف.
لقاضي  وحددت  مادة؛   11 الالئحة  وتضمنت 
األمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الكائن بدائرتها 
طلبات  ف��ي  النظر   ، المختص  التسجيل  م��رك��ز 
مقيد  مصلحة  ذي  ك��ل  م��ن  المقدمة  االع��ت��راض 
بسجل الناخبين في تسجيل أي ناخب لم يستوِف 
قانوناً  ال��م��ح��ددة  ال��ش��روط 
 48 خ��الل  تسجيله  لصحة 
ساعة من تاريخ نشر القوائم 
الالئحة  األولية، كما حددت 
يفصل  أن  القاضي  على  أنه 
ف���ي ال��ط��ل��ب��ات ال��م��ع��روض��ة 
تزيد  م���دة ال  ع��ل��ي��ه، خ���الل 
تقديم  تاريخ  من  يومين  عن 

الطلب.
وم��ن��ح��ت ال��الئ��ح��ة ، حق 
التظلم للمعترض إذا رفض طلبه والمعترض عليه 
تاريخ  من  أيام  ثالثة  األمر ضده خالل  إذا صدر 
التظلم  الفصل في  م��دة  م��ح��ددًة   ، األم��ر  ص��دور 
بثالثة أيام من تاريخ تقديمه بتأييد األمر أو إلغائه، 

في حين يكون القرار الصادر في التظلم باًتا.
الالئحة ، أشارت إلى ضرورة تشكيل دائرة في 
االبتدائية  المحاكم  أكثر من قضاة  أو  كل محكمة 
المرشحين  ف��ي  ال��م��ق��دم��ة  ال��ط��ع��ون  ف��ي  للنظر 
ال��ق��رارات  ال��ق��وائ��م األول��ي��ة وف��ي  المقيدين وف��ي 
المفوضية  تضعها  التي  التنفيذية  واإلج����راءات 
العملية  ع��ن  الناشئة  والنتائج  االق��ت��راع  وعملية 
قانون  من   48 المادة  ألحكام  طبقاً  االنتخابية، 

انتخاب رئيس الدولة.

"محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  أكد 
الجهود  ت��ت��وج  أن  على  ح��رص��ه  المنفي" 
هذه  الرئاسي خالل  المجلس  بذلها  التي 
المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية 
ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج، يشارك 
ينتج  الكل  بنتائجها  ويقبل  الجميع  فيها 
عنها انتقال سلمي وسلس للسلطة وتنتهي 
ارتسمت  التي  االنتقالية  المراحل  كل  بها 
في  السياسية  المراحل  كل  على  معالمها 

ليبيا مدى عقد من تاريخ الوطن.
وقال المنفي في كلمة أمام مؤتمر باريس 
العاصمة  في  المنعقد  ليبيا  حول  الدولي 
كل  إن  الجمعة  األول  امس  يوم  الفرنسية 
المصالح  المبينة على  والمبادرات  الصيغ 
في  المنخرطة  ل��ل��دول  األح��ادي��ة  وال���رؤى 
من  عقد  مدى  على  فشلت  الليبي  الشأن 
الزمن في أن تقدم مفتاح السالم للشعب 

الليبي وللمنطقة. 
وأضاف "المنفي" في كلمته إن المجلس 
ال��رئ��اس��ي وح��ك��وم��ة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة 
سياسي  الت��ف��اق  وف��ق��ا  مهامها  اس��ت��الم��ا 
المرحلة  معالم  رسمت  طريق  وخ��ارط��ة 
وحددت الواجبات المناطة بهما ابتداء من 
م��رورا  الدولة  ومؤسسات  الحكومة  دم��ج 

وعادلة  شاملة  وطنية  لمصالحة  بالتمهيد 
على  والشفاف  العادل  باإلشراف  وانتهاء 
انتخابات متزامنة رئاسية وبرمانية تحظى 

باالحترام والقبول محليا ودوليا. 
الرئاسي  المجلس  أن  "المنفي"  وأك��د 
اعضاءه  بين  وانسجام  إص��رار  بكل  عمل 
التزامات  من  به  انيط  ما  وإنجاز  لتحمل 
مع  وجدية  بحرص  عمل  حيث  وواجبات، 
 )  5+5  ( المشتركة  العسكرية  اللجنة 
وقف  لتثبيت  المختلفة  ال��ن��زاع  وأط���راف 
الرابط  البري  الطريق  وفتح  النار  إطالق 

حرية  وضمان  وغربها  البالد  ش��رق  بين 
وسالمة تنقل المواطنين والسلع على طول 

الساحل الليبي. 
وأشاد "المنفي" بعمل اللجنة العسكرية 
العملية  وال��خ��ط��وات   ،5+5 المشتركة 
من  اب��ت��داء  بها،  قامت  التي  والملموسة 
وقف إطالق النار في 23 أكتوبر 2020، 
شاملة  عمل  خطة  ال��ى  مؤخرا  وتوصلها 
النسحاب المرتزقة والقوات )والمقاتلين( 

األجانب. 
الرئاسي  المجلس  أن  "المنفي"  وبين 

لتوحيد  والصيغ  الحلول  إيجاد  على  عمل 
التي  والمالية  الرقابية  الدولة  مؤسسات 
والية  تستكمل بسبب عدم وجود  لم  ربما 
وعدم  عليها،  الرئاسي  للمجلس  قانونية 
المجلس  قدمه  لما  بالكامل  انصياعها 

الرئاسي من حلول ومقترحات. 
التأسيس  إن  ع��ل��ى  "ال��م��ن��ف��ي"  وش���دد 
أول��وي��ات  م��ن  ك��ان  المصالحة  لمتطلبات 
أن  إل��ى  الفتا  الليبي،  الرئاسي  المجلس 
مفوضية  بتأسيس  قام  الرئاسي  المجلس 
مناخ  وخ��ل��ق  ال��وط��ن��ي��ة  للمصالحة  عليا 
عدد  س��راح  بإطالق  والمصالحة  للسالم 
إلى  مشيرا  السياسيين،  السجناء  م��ن 
المجلس يعمل على إط��الق س��راح كل  أن 
السجناء على خلفية الصراع السياسي في 

ليبيا. 
عن  الرئاسي  المجلس  رئيس  وأع��رب 
شكره للحكومة الفرنسية التي عملت على 
عقد هذا المؤتمر الجامع الذي المس في 
الذي  الموقف  حساسية  ومكوناته  وقته 
تواجهه ليبيا، معربا عن أمله في أن تكون 
قراراته أساسا لعمل أممي فعال يصب في 
أوال وفي مصلحة  الليبي  الشعب  مصلحة 

أصدقائه وشركائه. 

التقى النائب الثاني لرئيس 
م��ج��ل��س ال����ن����واب ال���دك���ت���ور 
بالعاصمة  ح��وم��ه”  ”أح��م��ي��د 
االثنين  ي��وم  تونس  التونسية 
الفرنسي  السفير  ال��م��اض��ي 
”بياتريس  السيدة  ليبيا  ل��دى 
اللقاء  تناول  هيلين”، حيث  دو 
السياسية  األوض���اع  ت��ط��ورات 

المجتمع  ودع����م  ل��ي��ب��ي��ا،  ف��ي 
فرنسا  وج��م��ه��وري��ة  ال���دول���ي 
الرئاسية  االنتخابات  إلج��راء 
مواعيدها  ف��ي  وال��ب��رل��م��ان��ي��ة 
عن  ال��ص��ادرة  للقوانين  وف��ق��اً 
ت��ن��اول  ك��م��ا  ال���ن���واب،  مجلس 
اللقاء المساعي التي تقوم بها 
جمهورية فرنسا لدعم تحقيق 

األم���ن واالس��ت��ق��رار ف��ي ليبيا 
ع��ب��ر إج����راء االن��ت��خ��اب��ات من 
الذي  ال��دول��ي  المؤتمر  خ��الل 
ت��ع��ت��زم ف��رن��س��ا إق��ام��ت��ه خ��الل 
وبحث  المقبلة،  القريبة  األيام 
اللقاء ملف المصالحة الوطنية 
وتحقيق السلم اإلجتماعي في 

كافة أنحاء ليبيا.

المنفي يؤكد حرصه على إجراء انتخابات متزامنة رئاسية ونيابية يشارك فيها الجميع ويقبل بنتائجها الكل

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يلتقي سفيرة فرنسا لدى ليبيا

المجلس األعلى للقضاء يصدر قراًرا للنظر 
في الطعون المقدمة في العملية االنتخابية
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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

الخارجية  لجنة  رئيس  اجتمع 
يوسف  السيد  ال��ن��واب  بمجلس 
ال��ع��ق��وري ف���ي م��ق��ر ال��ب��رل��م��ان 
كييف  ب��ال��ع��اص��م��ة  األوك����ران����ي 
برئيس لجنة السياسة الخارجية 
األوكراني  البرلمان  في  والتعاون 
ال��س��ي��د م��ي��روج��ك��و أول��ك��س��ن��در، 
ب��ح��ض��ور ال��ق��ائ��م ب��األع��م��ال في 
سفارة ليبيا لدى أوكرانيا السيد 

عادل بن عيسى .
ال��ع��ق��وري تحيات  ن��ق��ل  ح��ي��ث 
رئيس مجلس النواب إلى البرلمان 
األوك��ران��ي، وت��م خ��الل االجتماع 
ب��ح��ث ال���ت���ط���ورات ال��س��ي��اس��ي��ة 
األخيرة في ليبيا و أكد رئيس لجنة 
الخارجية على أن مجلس النواب 
به  المناطة  باالستحقاقات  ق��ام 
االنتخابات  ق��ان��ون  اع��ت��م��اد  ف��ي 
مشدداً   ، والبرلمانية  الرئاسية 
على ضرورة خروج جميع القوات 
 ، ليبيا  من  والمرتزقة  األجنبية 
بذلها  التي  بالتضحيات  مشيداً 
الشعب الليبي والقوات المسلحة 

اإلره��اب  على  القضاء  أج��ل  من 
وطرد اإلرهابيين خارج البالد .

تعزيز  االج��ت��م��اع  ت��ن��اول  ك��م��ا 
جميع  في  البلدين  بين  التعاون 
تسهيل  واب����رزه����ا  ال���م���ج���االت 
للمواطنين  ال��س��ف��ر  إج������راءات 
على  الحظر  ورف��ع  البلدين  بين 
الطبية  واألط��ق��م  األط��ب��اء  سفر 
باإلضافة  ليبيا  إل��ى  األوك��ران��ي��ة 
العلمي  المجال  في  التعاون  إلى 
، كما تم بحث عدداً من مذكرات 
بشأن  ال��خ��اص��ة  منها  ال��ت��ف��اه��م 
هينادي   ( أكاديمية  بين  التعاون 

( للدراسات الدبلوماسية وكذلك 
بإلغاء  الخاصة  التفاهم  مذكرة 
ال��ت��أش��ي��رة ل��ح��ام��ل��ي ال���ج���وازات 
والموقعة  الدبلوماسية  السفر 
ب����األح����رف األول������ى ف���ي ال��ع��ام 
، وكذلك استئناف عمل   2010
 ) األوكرانية   – )الليبية  اللجنة 
منذ  المتوقفة  العليا  المشتركة 

عام 2010 .
الخارجية  لجنة  رئيس  واك��د 
ض���رورة  ع��ل��ى  ال���ن���واب  بمجلس 
من  للعمل  أوكرانيا  سفارة  عودة 
العاصمة طرابلس وفتح قنصلية 

بمدينة بنغازي ، مجدداً المطالبة 
بمتابعة أعمال الصيانة الخاصة 
 AN100 – بالطائرة ) انتونوف
أوكرانيا  في  المتواجدة   )124
ل��ض��م��ان  م   2010 ع����ام  م��ن��ذ 
المحدد  ال��ت��اري��خ  وف���ق  ع��ودت��ه��ا 
في  االجتماع  هذا  يأتي   ، لذلك 
الدول  مع  العالقات  تعزيز  إطار 
التعاون  ف��رص  وبحث  الصديقة 

المشترك ..
أولكسندر  السيد  أك��د  ب��دوره 
ال��ت��ع��اون مع  ب���الده على  ح��رص 
ل��ي��ب��ي��ا ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��م��ص��ال��ح 
بتعزيز  بالده  واهتمام  المشتركة 
ليبيا  م��ع  االق��ت��ص��ادي  ال��ت��ب��ادل 
بالنظر للفرص الكبيرة الموجودة 

في السوق الليبي ،
وف���ي خ��ت��ام االج��ت��م��اع ات��ف��ق 
التنسيق  مواصلة  على  الجانبان 
وتشكيل لجنة للصداقة البرلمانية 
الليبية األوكرانية من اجل متابعة 
ال��م��ش��ت��رك��ة بين  ال��م��وض��وع��ات 

البلدين .

الحكم  لجنة  رئ��ي��س  التقى 
ال��م��ح��ل��ي ب��م��ج��ل��س ال���ن���واب 
اليوم  ع��م��ران  إدري���س  السيد 
 ( لتنمية  الوكالة األلمانية  وفد 
المنطقة  يزور  الذي   ،  )  GiZ
ال��ش��رق��ي��ة ل��ل��ق��اء ال��ش��رك��اء 
 ، الوكالة  برامج  في  المحليين 
اإلقليمي  المدير  الوفد  و ضم 
للوكالة السيد ” مانفريد هور ” 
والفريق المرافق له ، حيث قدم 
لبرامج  مفصال  عرضا  الوفد 

الوكالة .
الحكم  لجنة  رئيس  وأب���دى 
ال��م��ح��ل��ي م��الح��ظ��ات��ه ح��ول 
أه��داف��ه��ا  لتحقق  ال��م��ش��اري��ع 
وي��ت��م ال���وف���اء ب��االح��ت��ي��اج��ات 

موضحا   ، للبلديات  العاجلة 
األلمانية  الوكالة  برنامج  ب��أن 
لموضوع  إال  يتطرق  ال  للتنمية 
ألمانيا  بين  المبرمة  االتفاقية 
حرص  مؤكدا  الليبية،  والدولة 
بمجلس  المحلي  الحكم  لجنة 

مع  التعاون  تعزيز  على  النواب 
الوكالة وتوسيع مجاالته ، يأتي 
ذل���ك ف��ي إط���ار ح���رص لجنة 
الحكم المحلي بمجلس النواب 
ال��وك��االت  ودع���م  متابعة  على 
ال���دول���ي���ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل ل��دع��م 

التنمية المحلية وتعزيز قدرات 
البلديات .

ب����دوره ق���ام ف��ري��ق ال��وك��ال��ة 
عامة  إحاطة  بتقديم  األلمانية 
ح��ول ب��رام��ج ال��وك��ال��ة وخاصة 
 ، النفايات  ب��إدارة  يتعلق  فيما 
كما قدم إجابته حول مالحظات 

رئيس لجنة الحكم المحلي.
واتفق الجانبان على مواصلة 
التنسيق والحوار من أجل دعم 
من  واالستفادة  الوكالة  برامج 

خبراتها العالمية .
الحكم  لجنة  رئيس  وأع��رب 
في  ال��ن��واب  بمجلس  المحلي 
للوفد  تمنياته  عن  اللقاء  ختام 

بإقامة مريحة وزيارة ناجحة.

ت��ن��ف��ي��ذاً ل��ت��وج��ي��ه��ات رئ��ي��س 
عبدالله  ال��ن��واب  مجلس  دي���وان 
باستكمال  الفضيل  ال��م��ص��ري 
ت��رت��ي��ب��ات ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��اون مع 
برنامج  األوروبي وضمن  اإلتحاد 
مع  األوروبية  البرلمانية  الشراكة 
دعم  مكتب  نظم  النواب  مجلس 
والبحوث  البرلمانية  السياسات 
اجتماعاً  النواب  مجلس  بديوان 
جمع  االفتراضية  التقنية  عبر 
دي���وان مجلس  إدارات  م��ن  ع��دد 
مكتب  مدير  في  متمثلة  النواب 
دع���م ال��س��ي��اس��ات ال��ب��رل��م��ان��ي��ة 
الشؤون  إدارة  ومدير  والبحوث، 
ش��ؤون  إدارة  وم��دي��ر  القانونية، 
انتر  برنامج  مدير  مع  المج��لس 

وبعثة  البرلماني،  للتعاون  باريس 
وممثلي   ، األوروب������ي  االت���ح���اد 
ال��ب��رل��م��ان��ات ال��ش��ري��ك��ة وه��ي 
البرلمان   ، اليوناني  البرلمان 
 ، المالطي  البرلمان   ، التشيكي 
مجلس النواب االيطالي ومجلس 

الشيوخ الفرنسي .
ُسبل  المجتمعون  ناقش  حيث 
ان���ط���الق ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��اون مع 
االت��ح��اد األوروب�����ي واألول���وي���ات 
ال��ن��واب،  مجلس  ح��دده��ا  ال��ت��ي 
البحثية  القدرات  تعزيز  وأبرزها 
والتعاون المشترك في الدراسات 
البينية ، ورفع القدرات في مجال 
الصياغة القانونية، وقياس االثر 
التشريعي، وتطوير قدرات اللجان 

، ودور كل برلمان أوروبي شريك 
في تطوير تلك االحتياجات .

وأل���ق���ى م���دي���ر م��ك��ت��ب دع��م 
والبحوث  البرلمانية  السياسات 
كلمة رئيس ديوان مجلس النواب 
السيد عبدالله المصري الفضيل 
وال���ت���ي رح����ب ف��ي��ه��ا ب��ان��ط��الق 
رئيس  شكر  م��ق��دم��اً  ال��ب��رن��ام��ج، 
لتعزيز  األوروب��ي  للدعم  الديوان 
الليبي،  ال��ن��واب  مجلس  ق���درات 
الحرص على االستفادة  وتجديد 
من الخبرات البرلمانية األوروبية.
واتفق المجتمعون على مواصلة 
في  البرنامج  إلط��الق  التنسيق 
الحتياجات  ن��ظ��راً  وق��ت  اق���رب 

مجلس النواب .

ال��ت��ق��ى رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ع��دل 
بمجلس  الوطنية  والمصالحة 
ال��ن��واب ال��س��ي��د ” ع��ب��دال��ه��ادي 
 ” بالعاصمة  ال��ي��وم   ” الصغير 
لدى  فرنسا  سفير   ،  ” ت��ون��س 
دو  ب��ي��ات��ري��س   ” ال��س��ي��دة  ليبيا 
اللقاء  ت��ن��اول  حيث   ،  ” هيلين 

السياسية  األوض����اع  ت��ط��ورات 
االنتخابات  وتنظيم  ليبيا  ف��ي 
وملف  المحددة  مواعيدها  في 
لتحقيق  ال��وط��ن��ي��ة  المصالحة 
ليبيا،  ف��ي  واالس��ت��ق��رار  األم���ن 
باإلضافة إلى الجهود الفرنسية 

لدعم تحقيق ذلك.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يجتمع مع نظيره األوكراني

رئيس لجنة الحكم المحلي يلتقي وفد الوكالة األلمانية للتنمية

عدد من إدارات الديوان تجتمع مع برنامج الشراكة األوروبية

رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية يلتقي السفير الفرنسي لدى ليبيا

النائب عبد المطلب ثابت يهنئ الشعب الليبي 
بمناسبة االنطالقة الرسمية للعملية االنتخابية

هنأ النائب عبد المطلب 
ثابت الشعب الليبي بمناسبة 
الوطنية  المفوضية  إع��الن 
ال��ع��ل��ي��ا ل��الن��ت��خ��اب��ات، عن 
للعملية  الرسمية  االنطالقة 
االنتخابية، مؤكدا أنه الحلم 
كثيرا  انتظره  طالما  ال��ذي 

وقد تحقق.
على  الشخصية  صفحته  ع��ب��ر  ل��ه  م��ن��ش��ور  وف���ي 
في  للمشاركة  الليبيين  ك��ل  ث��اب��ت  دع��ا  الفيسبوك، 
يختاروا  وأن  حرية،  بكل  حقهم  وممارسة  االنتخابات 
من يمثلهم سواء رئاسياً أم تشريعياً بمنتهي الشفافية 

للوصول بالبالد إلى بر األمان.
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اتصال هاتفي بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس جمهورية مصر العربية

رئيس المجلس الرئاسي يستمع إلحاطة وزير الصحة حول الوضع الصحي في ليبيا

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء يستقبل السفير األلماني

رئيس مجلس الوزراء يتابع اإلفراجات الجديدة وإجراءات زيادة المتقاعدين مع وزارة المالية

محمد  السيد  الرئاسي،  المجلس  رئيس  التقى 
المنفي بمقر إقامته بباريس، صباح يوم أمس األول 
الجمعة وكيل األمين العام لألمم المتحدة، السيدة 
ليبيا  إلى  الخاص  المبعوث  بحضور  م��اري"،  "روز 

السيد "يان كوبيش".
الرئاسية  االن��ت��خ��اب��ات  م��ل��ف  ال��ل��ق��اء  ت��ن��اول  و 
المرتزقة  إخ���راج  ف��ي  واالس��ت��م��رار  والبرلمانية، 

والمقاتلين األجانب. 
وأكد السيد الرئيس على ضرورة قيام جميع األطراف 
بالتزاماتها، بما في ذلك إجراء االنتخابات في موعدها، 
وضمان قبول نتائجها، واالستمرار في إخراج المرتزقة 
والمقاتلين األجانب، وأعرب عن أمله في نجاح مؤتمر 
باريس وحث جميع األطراف على التوافق بشأن خارطة 

طريق تمضي بالبالد إلى بر األمان. 
السيد  ماري"  "روز  السيدة  ناشدت  ومن جانبها 
رئيس المجلس الرئاسي على مواصلة العمل، ألجل 
خلق حالة من التوافق بين جميع األطراف، وأكدت 
على استمرار تقديم كامل الدعم للمجلس الرئاسي، 
والمقاتلين  المرتزقة  خ��روج  حتى   )5+5( ولجنة 

األجانب من البالد.

السيد  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئيس  التقى 
عبدالحميد الدبيبة صباح يوم أمس األول الجمعة 
الوزراء  رئيس  بباريس مع  اإليطالية  السفارة  بمقر 
وزي��ري  بحضور  دراغ���ي  م��اري��و  السيد  اإلي��ط��ال��ي 
لشؤون  الدولة  ووزي��ر  البلدين،  كال  من  الخارجية 

مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.
بين  الموقف  لتنسيق  التطرق  تم  اللقاء  وخ��الل 
وكذلك  اليوم،  المنعقد  باريس  مؤتمر  في  البلدين 
المجال  في  البلدين  بين  الثنائية  القضايا  مناقشة 

االقتصادي وخاصة في مجال الطاقة البديلة.

الخارجية  بوزارة  الخارجي  اإلعالم  إدارة  فندت 
عن  العارية  باألنباء  وصفته  ما  الدولي  والتعاون 
الصحة بشأن منع اعتماد الصحفيين واإلعالميين 
الدوليين من التغطية اإلعالمية لالنتخابات المقرر 

إجراؤها في ديسمبر المقبل.
وجددت اإلدارة في رد لها تلقت صحيفة الديوان 
كافة  م��ع  للتعاون  استعدادها  تأكيد  منه  نسخة 
والدولية  اإلقليمية  األنباء  ووكاالت  اإلعالم  وسائل 
لتغطية الحدث االنتخابي في 24 ديسمبر المقبل 
وفق التشريعات والقوانين المنظمة بالدولة الليبية 
والصفحات  وال��م��واق��ع  االع���الم  وس��ائ��ل  داع��ي��ة   .
الشائعات  وراء  االن��ج��رار  ع��دم  إل��ى  االلكترونية 
التشويش على  إلى  التي تسعي  المضللة،  واألخبار 

مسار إجراء االنتخابات.
وأن  لها  سبق  أنه  إلى  رده��ا  في  اإلدارة  ولفتت 
لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  مع  شكلت 
التأشيرات  منح  تسهيل  بغية  مشتركة  عمل  لجنة 
الصحفية  والمؤسسات  واإلعالميين  للصحفيين 
اإلعالمية  التغطية  ف��ي  ترغب  التي  واإلع��الم��ي��ة 

للحدث االنتخابي.

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وكيل األمين العام 
لألمم المتحدة بحضور المبعوث الخاص إلى ليبيا

رئيس مجلس الوزراء يلتقي 
رئيس الوزراء اإليطالي بباريس

إدارة اإلعالم الخارجي تؤكد استعدادها للتعاون مع كافة وسائل 
اإلعالم ووكاالت األنباء اإلقليمية والدولية لتغطية االنتخابات

المجلس  رئ��ي��س  أك����د 
الرئاسي،  " محمد المنفي 
م��ش��ارك��ت��ه في  خ���الل   ،  "
م��ن��ت��دى ب��اري��س ل��ل��س��الم، 
ال��رئ��اس��ي  ال��م��ج��ل��س  أن 
جميع  تنفيذ  في  نجح  قد 
أوكلت  التي  االستحقاقات 
له، بما في ذلك استعداده 
الح��ًق��ا  ال��س��ل��ط��ة  لتسليم 
بانتخابات  منتخب  لجسم 

نزيهة مستقلة.
وق��ال  " المنفي   "   " 
مقسمة،  كانت  ال��ب��الد  أن 
وت���ش���ه���د ال����ع����دي����د م��ن 
وق���د نجح  ال���ص���راع���ات، 
ال���م���ج���ل���س ف����ي ت��ث��ب��ي��ت 
وق���ف إط���الق ال��ن��ار، كما 

ت��م اإلع����الن ع��ن م��ش��روع 
ال���م���ص���ال���ح���ة ال��وط��ن��ي��ة 
مع  تزامن  ال��ذي  الشاملة، 
إط���الق س���راح ع����دداً من 
محكوميا  ان��ت��ه��ت  ال��ذي��ن 

تهم. 
وأضاف  رئيس المجلس 
خ���روج  أن   ، ال���رئ���اس���ي 
المرتزقة والقوات األجنبية 
من ليبيا، يعد عماًل منوًطا 

المشتركة  األمنية  باللجنة 
قد  وال��ل��ج��ن��ة   ،)5+5(
إلنجاز  برنامجاً  وض��ع��ت 

مهامها. 
"ال��م��ن��ف��ي"  ث���م���ن   و   

ودعوته  الفرنسي،  ال��دور 
ل��ع��ق��د م���ؤت���م���ر ب���اري���س، 
نتائجه  تساعد  أن  آم���اًل 
ال��ل��ي��ب��ي��ي��ن ل��ل��وص��ول إل��ى 
نحو  واالنطالق  االستقرار 

االنتخابات. 
المجلس  رئ��ي��س  وك���ان 
مساء  وص��ل  قد  الرئاسي 
ي���وم ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي 
ل��ل��ع��اص��م��ة ال��ف��رن��س��ي��ة 
باريس، بدعوة من الرئيس 
الفرنسي "مانويل ماكرون" 
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي م��ن��ت��دى 
والمؤتمر  للسالم،  باريس 
الذي  ليبيا،  ح��ول  الدولي 
األول  ام����س  ي����وم  أق���ي���م 
الجمعة بالعاصمة باريس.

الثالثاء  يوم  مساء  هاتفي،  اتصال  جرى 
الرئاسي،  المجلس  رئيس  بين  ال��م��اض��ي، 
جمهورية  ورئ��ي��س  المنفي،  محمد  السيد 
مصر العربية “عبد الفتاح السيسي”، لبحث 

آخر المستجدات السياسية.
وتناول االتصال تبادل وجهات النظر حول 
مؤتمر باريس، المزمع عقده خالل اليومين 

القادمين.

المصرية،  الجهود  الرئيس،  السيد  وثمن 
العسكرية  اللجنة  اجتماع  استضافة  ف��ي 
المشتركة )5+5( مع ممثلي دول الجوار في 

القاهرة.
ب����دوره أش���اد ال��رئ��ي��س ال��س��ي��س��ي، ب��دور 
إطالق  وقف  تثبيت  في  الرئاسي  المجلس 
الوطنية،  المصالحة  ف��ي  وج��ه��وده  ال��ن��ار، 

والعمل على توحيد مؤسسات الدولة.

الوطنية  ال��وح��دة  ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  ق���ام 
السيد عبدالحميد الدبيبة ظهر يوم اإلثنين 
الماضي بزيارة تفقدية لوزارة المالية، وعقد 
المختصة  اإلدارات  م��ع  موسع  اجتماًعا 
بالوزارة بحضور وزير المالية السيد خالد 
المبروك ووكيل الوزارة لشؤون المؤسسات.

تنفيذ  لمتابعة  االجتماع  هذا  وخصص 
الوزراء  المتخذة من قبل مجلس  القرارات 
معالجة  بشأن  الرئيس  توجيهات  وكذلك 
على  وللتعرف  الموظفين،  إفراجات  ملف 

نتائج لجنة توحيد المرتبات.
متكاماًل  توضيًحا  المالية  وزي��ر  وق��دم 

بها  التي قامت  المتخذة  اإلج��راءات  بشأن 
الوزارة خالل الفترة الماضية مؤكدا اإلفراج 
لما  وفًقا   ، موظف  ألف   85 مرتبات  عن 
المدنية  الخدمة  وزارة  قبل  من  إحالته  تم 
وكذلك إدراج مرتبات المعلمين وفق القانون 
رقم 4 خالل مرتبات شهر اكتوبر، وكذلك 
مرتبات  وتعديل  األساسي  المعاش  مكافأة 

المتقاعدين.
وت���ق���دم رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة خ���الل ه��ذا 
العاملين  لكافة  الشكر  بجزيل  االجتماع 
المبذولة  جهودهم  على  المالية  ب���وزارة 

لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

السيد  ال��رئ��اس��ي  المجلس  رئ��ي��س  استمع 
التي قدمها له وزير  محمد المنفي، لإلحاطة 
الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي 
حول  الماضي,  ال��ث��الث��اء  ي��وم  ظهر  ال��زن��ات��ي، 
بحالة  وط��م��أن��ه  ليبيا،  ف��ي  الصحي  ال��وض��ع 
تسجيل  ف��ي  لالنخفاظ  النسبي  االس��ت��ق��رار 
الحاالت المصابة بفيروس "كورونا"، في جميع 
اللقاح  منح  لحمالت  ذل��ك  وأرج��ع  المناطق، 
المواطنين  ل��دى  ال��وع��ي  ودرج���ة  للمواطنين 

لتجنب اإلصابة بالفايروس.

التي  بالجهود  الرئيس  السيد  أش��اد  ب��دوره 
يبذلها قطاع الصحة لتوفير أفضل الخدمات 
مراكز  منح  ض��رورة  على  وش��دد  للمواطنين، 
للقيام  تؤهلها  التي  اإلمكانيات  كافة  العزل 
بمهامها، وصرف مستحقات العاملين بها ممن 
لبوا نداء الواجب اإلنساني لمواجهة الفايروس.

القروية  المستشفيات  منح  بضرورة  ووجه 
بتوفير  اإلمكانيات  كافة  الجنوبية  بالمناطق 
من  السفر  مشاق  لتخفيف  مكانية  خ��دم��ات 

منطقة ألخرى لعالج مرضاهم.

استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء السيد 
“حسين اعطية القطراني” يوم األربعاء الماضي، في 
السفير  بنغازي،  بمدينة  ال��وزراء  ديوان مجلس  مقر 
األلماني لدى ليبيا السيد “ميكايل أونماختو” والوفد 

المرافق له.
بين  العالقات  عمق  على  النائب  أك��د  وب���دوره، 
وموقفها  األلمانية  الجمهورية  دور  شاكراً  البلدين، 
األلمانية  المستشارة  وسعي  الليبية،  القضية  اتجاه 
وجهات  تقريب  لمحاولة  ميركل”  “انغيال  السيدة 
عبر  وذل��ك  الليبية،  للقضية  الحلول  وإيجاد  النظر 
إستضافة مؤتمري برلين 1و2، والذي كان لهما دور 

أساسي في تهدئة الوضع السياسي في ليبيا.
األخيرة  التطورات  األول  النائب  استعرض  وكما 
المتعلقة بتنفيذ خارطة الطريق والمعتمدة في الحوار 

الرئاسية  االنتخابات  بينها  ومن  الليبي،  السياسي 
الحالي،  العام  نهاية  عقدها  المتوقع  والبرلمانية 
العليا  الوطنية  للمفوضية  الكامل  الدعم  وتقديم 
االستحقاق  هذا  إلنجاح  السبل  بكافة  لالنتخابات 

التاريخي.
اللقاء على  وق��د حث على من خ��الل ه��ذا  ه��ذا 
عبر  األلمانية  السفارة  ليمثل  دبلوماسي  اعتماد 
وذلك  بنغازي،  األلمانية في مدينة  القنصلية  تفعيل 

لتسهيل اإلجراءات على المواطنين.
موضحاً في الوقت ذاته، بأن الحكومة تسعى إلى 
توطيد العالقات مع دولة ألمانيا، وأنها تعول كثيراً 
على إعادة تفعيل الشركات األلمانية في إعادة إعمار 
على  الحرب  ج��راء  تضررت  التي  والمناطق  المدن 

اإلرهاب. 

خالل مشاركته في منتدى باريس للسالم ) المنفي ( يؤكد 
أن المجلس الرئاسي قد نجح في القيام بجميع استحقاقاته 
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الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  التقى 
الثالثاء  ي��وم  م��س��اء  أب��وج��ن��اح  رم��ض��ان  المهندس 
لشؤون  المدنية  الخدمة  وزارة  وكيل  مع  الماضي 

التطوير السيد محمد المختار 
وزارة  أع��م��ال  ،لمتابعة  طرابلس  ف��ي  ،بمكتبه 

الخدمة المدنية.
ناقش اللقاء أهم االحتياجات و الصعوبات التي 
تواجه الوزارة في جانب للتطوير الوظيفي و التدريب 
والتحول لالرشفة اإللكترونية و الميكنة بشكل عام.

كما استمع نائب رئيس الحكومة لخطة المشروع 
الوطني للتطوير الوظيفي والتدريب لألجهزة اإلدارية 

للدولة الليبية ،وبحث سبل التطوير الوظيفي. 
إتفاقيات  تفعيل  ألهمية  الحضور  تطرق  كما 
العربية  الدولية  المنظمات  مع  والتدريب  التطوير 
حديثاً  والمبرمة  السابق،  في  المبرمة  واالجنبية 
مع دول الجوار في مجال اإلدارة الحديثة وتطوير 

الموظفين.

الزني”  الله  “فتح  السيد  الشباب  وزير  اجتمع 
النواب  مجلس  مع عضو  الماضي  الخميس  يوم 
السيدة “انتصار شنيب” رئيس لجنة شؤون المرأة 

والطفل بالمجلس.
من  ع���دد  مناقشة  اإلج��ت��م��اع  خ���الل  وج���رى 
الملفات المتعلقة بسير عمل الوزارة، واستعرض 
ال��وزارة  عمل  خطة  اللقاء  خ��الل  الوزير  السيد 
واألع���م���ال  م��س��ت��ح��دث��ة  وزارة  أن��ه��ا  وخ���اص���ة 
المبادرات  لطرح  إضافة  ل��ل��وزارة،  التأسيسية 
الشبابية التي أطلقتها الوزارة والتي كان آخرها 
تأسيس المجلس الوطني للشباب وإطالق مبادرة 

تيسير الزواج للشباب عبر صندق دعم الزواج.
تعمل على  ال��وزارة  بأن  الوزير  أوضح  وب��دوره 
المجاالت  الشباب والشابات في مختلف  تمكين 
واإلستراتيجيات  ال��ح��ل��ول  وض��ع  على  وال��ع��م��ل 

لقضاياهم وانشغاالتهم. 

السيدة  اإلجتماعية  الشؤون  وزي��ر  استقبلت 
للخدمة  المهنية  ال��راب��ط��ة  ال��ك��ي��الن��ي”  “وف����اء 

اإلجتماعية، بديوان الوزارة بطرابلس.
تنظيم  إلى  اللقاء  “الكيالني” خالل  وتطرقت 
مستوى  على  اإلجتماعي  للعمل  األول  المؤتمر 
القادمة، لتسليط الضوء على  المدة  ليبيا خالل 
دور اإلخصائي اإلجتماعي في حل كافة المشاكل 
التي يعاني منها المجتمع، بمشاركة كافة المهتمين 
تفعيل  إعادة  و  اإلجتماعي،  بالعمل  والمختصين 

اإلتحاد العربي لألخصائيين اإلجتماعيين. 

  نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي 
وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير

وزير الشباب يبحث مع لجنة شؤون المرأة 
والطفل بمجلس النواب سير عمل الوزارة

وزارة الشؤون اإلجتماعية تعتزم تنظيم “المؤتمر 
األول للعمل اإلجتماعي على مستوى ليبيا”

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي رؤساء النقابات العامة بالتعليم العالي

وزير اإلسكان والتعمير يستقبل وفدًا من مدينة غات

وزارة السياحة تبحث تفعيل العمل المشترك مع وزارة الخارجية

وزارة الشباب تنظم مبادرة “حوار الشباب”

والتعمير  اإلس��ك��ان  وزي���ر  اس��ت��ع��رض 
الماضي  األربعاء  يوم  ال��غ��اوي"،  "أبوبكر 
خ����الل اس��ت��ق��ب��ال��ه  ب����دي����وان ال������وزارة 
بطرابلس وفداً عن مدينة غات المشاكل 
المدينة  منها  تعاني  التي  والمختنقات 

وآلية معالجتها .
مدينة  ووفد  الوزير  بين  اللقاء  وتناول 
غات الذي - يضم  عضو مجلس النواب 
عن المدينة "صالح همة"، وعضو اإلسكان 
والمرافق " محمد موسى"، ومدير مصرف 
وانتقلي" -  " محمود  االدخ��ار فرع غات 
مناقشة المشاريع المتعاقد عليها وإعادة 
 ) ال��ح��ي��اة  )ع���ودة  خطة  ضمن  تفعيلها 

التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية  ، 
باإلضافة إلى  مناقشة مختلف المشاريع 
التي سيتم تضمينها في الموازنة العامة 
يتعلق  فيما  وخ��اص��ة  م،   2022 لسنة 
منها  تعاني  التي  والمختنقات  بالمشاكل 

المدينة في قطاع البنية التحتية. 
اإلسكان  وزي��ر  أك��د  اللقاء  ختام  وف��ي 
نحو  وسعيها  ال���وزارة  ح��رص   والتعمير 
ت��ض��م��ي��ن ك��اف��ة ال��م��ش��اري��ع ال��ض��روري��ة 

والمهمة ضمن الموازنة العامة القادمة.

وزارة  وك��ي��ل  استقبلت 
السياحة لشؤون السياحة 
الدكتورة )حنان الحاسي( 
السيد  ال�����وزارة،  ب��دي��وان 
التعاون  وكيل  كتي(  )عمر 
الدولي والمنظمات بوزارة 
لبحث  وذل��ك  الخارجية، 
المشترك  العمل  تفعيل 

والتعاون بين الوزارتين.
وت�����ط�����رق االج���ت���م���اع 

اإلثنين  ي���وم  ع��ق��د  ال���ذي 
ال���م���اض���ي، إل����ى آل��ي��ات 
ال��ت��ن��س��ي��ق ب��ي��ن وزارت�����ي 
ال��س��ي��اح��ة وال��ص��ن��اع��ات 
وال��خ��ارج��ي��ة،  التقليدية 
المنظمات  مع  والتواصل 
ال���دول���ي���ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة، 
االتفاقيات  تفعيل  وسبل 
بقطاع  المرتبطة  الدولية 

السياحة. 

بمدينة  الشباب  وزارة  نظمت 
ب��ن��غ��ازي م��ب��ادرة )ص��ال��ون تنمية 
حوار الشباب (، والتي انطلقت من 
المرج،  مدن  إلى  (بنغازي  مدينة 
البيضاء، درنة حتى مدينه طبرق(. 
ه����ذا وع���ق���د خ����الل م���ب���ادرة 
من  بمجموعات  لقاءات  ال��ح��وار، 

المجتمع  وم��ؤس��س��ات  ال��ش��ب��اب 
وطرح  مناقشة  تم  حيث  المدني، 
في  الشباب  تواجه  التي  المشاكل 

كافة المجالت.
كما أكد السادة المنظمون بأنه 
إلى  المقترحات  ك��ل  نقل  سيتم 

المجلس الوطني للشباب. 

الوحدة  حكومة  رئيس  التقى 
الدبيبة"  الحميد  "عبد  الوطنية 
بجامعة  الماضي  الخميس  ي��وم 
طرابلس مع رؤساء النقابات العامة 
بالتعليم العالي ورؤساء الجامعات 
هيئة  وأع��ض��اء  الكليات  وع��م��داء 
وزيرا  الجامعي بحضور  التدريس 
التعليم العالي ، والمالية ، ووكيل 

وزارة التعليم الفني والتقني.
خالل  الحكومة  رئيس  وأعلن 
المالية  وزارة  اج���راء  ع��ن  اللقاء 
ت��س��وي��ة ف��ي ال��م��رت��ب��ات ألع��ض��اء 
شملت  الجامعي  التدريس  هيئة 
مختلف  ف��ي  أل���ف   )14.614(
اجمالي  بمبلغ  الليبية  الجامعات 
ألف   ) و522  مليون   17  ( بلغ 
دينار وهي االج��راءات التي كانت 

متوقفة منذ العام 2016 . 
ك��م��ا اع��ل��ن رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة 
تخصيص بطاقة خاصة بالطالب 
الجامعي ويودع فيها مبلغ )500( 
دينار كمنحة للطالب سيتم رفعها 
مع تحسن الظروف المادية للدولة 

واستقرار مؤسساتها. 
رفع  ان  الحكومة  رئيس  وق��ال 
التدريس  هيئات  اعضاء  مرتبات 
الكبير  بالعمل  ل��ي��س  ال��ج��ام��ع��ي 
مقارنة بما يقدمه في إعداد اجيال 
تسهم في بناء الدولة ومؤسساتها. 
خالل  الحكومة  رئ��ي��س  ودع���ا 
ال��ل��ق��اء ال���ى ع���ودة ال��ط��الب ال��ى 

هيئة  واعضاء  الدراسة  مدرجات 
 ، كلياتهم  الى  الجامعي  التدريس 
هيئة  أعضاء  شريحة  أن  مؤكدا 
ال��ت��دري��س وال��م��ع��ل��م��ي��ن ت��ع��د من 
أولويات الحكومة لتحسين وضعها 

بشكل خاص. 
ان  الى  الحكومة  رئيس  وأش��ار 
أثر  والتنمية  النفط  وقف تصدير 

اقتصاديا وسياسيا على الدولة. 
ن���درس حاليا  ال��دب��ي��ب��ة  وق���ال 
م��س��أل��ة اإلف�����راج�����ات ال��م��ال��ي��ة 
لقطاعات الصحة والتعليم وغيرها 
من القطاعات مع وزارة المالية ، 
وقد تم االفراج على مرتبات 85 
ال��زي��ادات  وستكون  موظف  أل��ف 
مع  ال����وزراء  مجلس  أق��ره��ا  التي 

مرتبات شهر أكتوبر. 
أهمية  الحكومة  رئيس  وأك��د 
مالية  م��ن��ح  ص���رف  ق���رار  تنفيذ 
بالجامعات  ال��دارس��ي��ن  للطلبة 

والمعاهد العليا والكليات . 
 وأوضح انه سيتم صرف منحة 
ستعتمدها  آل��ي��ة  وف���ق  ال��ط��الب 
ال��ح��ك��وم��ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى زي���ادة 
عليها  ستعمل  دراسة  بعد  قيمتها 

الجهات المسؤولة. 
التعليم  وزي��ر  أك��د  جهته  وم��ن 
"عمران  العلمي  والبحث  العالي 
التي  ال��ج��ام��ع��ات  ك��ل  ال��ق��ي��ب" أن 
اإلج��راءات  وفق  مطابقتها  جرت 
أحيلت لها الزيادات مع المرتبات. 
على  اتفقنا   ، القيب"   " وق��ال 
إل��ى  وال���ع���ودة  االع��ت��ص��ام  تعليق 
الحياة الطبيعية في كل الجامعات 
وال��م��ع��اه��د ، وس��ن��ع��م��ل ب��داي��ة 
األسبوع القادم على تسوية أوضاع 
مع  التعليم  قطاع  في  الموظفين 
إع��داد  وك��ذل��ك  الحكومة  رئ��ي��س 
المرتبات مع وزارة المالية، وسيتم 
أي شريحة  مثل  امثلهم  معاملتهم 

موجودة في التعليم العالي . 
وأك����د وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي 
جميع  ستشمل  ال��زي��ادة  ه��ذه  أن 
والكليات  والمعاهد  الجامعات 
دون استثناء حتى لو تأخر صرفها 

نتيجة عدم وجود المطابقة. 
بعودة  الطلبة   " القيب   " وهنأ 
ال�����وزارة  أن  م���ؤك���دا  ال����دراس����ة، 
تأخيرها،  لفترة  ح��ل��وال  ستعمل 
ال��ت��دري��س  هيئة  أع��ض��اء  داع��ي��ا 
االلتزام بوقت المحاضرة وبجودة 

التدريس. 
أن  العالي  التعليم  وزير  وشدد 
التعليمية  العملية  ستتابع  ال��وزارة 
والكليات  والمعاهد  بالجامعات 

وجودتها. 
أع���ض���اء هيئة  ن��ق��ي��ب  وأع���ل���ن 
استئناف  ال��ج��ام��ع��ي  ال��ت��دري��س 

الدراسة. 
وقال اتفقنا على توقيع محضر 
يتضمن كافة حقوق أعضاء هيئة 
اإلعالن  الجامعي سيتم  التدريس 
عنه وتسليمه لوسائل االعالم بعد 

توقيعه . 
هيئة  أع��ض��اء  نقيب  وط��م��ئ��ن 
ال��زي��ادة  ب��أن  الجامعي  التدريس 
ستمنح لجميع األساتذة وفي كافة 
الجامعات وبدون استثناء ، داعيا 
أعضاء هيئة التدريس الى االلتزام 
وتعويض الطالب عن فترة التأخير 

نتيجة االعتصام. 
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قّرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، 
يوم الخميس الماضي،  إعفاء السلع الغذائية 
ال��م��وردة م��ن ال��ض��رائ��ب وال��رس��وم المقررة 

بالتعريفة الجمركية.
االقتصاد  وزي���ر  طلب  س��اب��ق  وق��ت  وف��ي 
والتجارة محمد الحويج، من رئيس الحكومة  
ال��رس��وم  م��ن  الغذائية  السلع  ك��اف��ة  إع��ف��اء 
كاهل  ع��ل��ى  ال��ع��بء  لتخفيف  ال��ج��م��رك��ي��ة 
للمواطن  الغذائية  السلع  وتوفير  المواطن 

بأقل االسعار .

توقيع  ال��ت��ج��ارة،  االقتصاد  وزارة  أعلنت 
مجلس رجال األعمال الليبي وغرفة التجارة 
بجمهورية تشاد؛ مذكرة اتفاق تجاري، وذلك 
يوم  والصلب  للحديد  الليبية  الشركة  بمقر 

األربعاء الماضي.
وزير  رعاية  تحت  ُوّق��ع��ت  االت��ف��اق  مذكرة 
مستشار  بحضور  الحويج،  محمد  االقتصاد 
إدارة  ورئيس مجلس  تشاد،  رئيس جمهورية 
ورئيس  والصلب  للحديد  الليبية  الشركة 
مصراتة  والزراعة  والصناعة  التجارة  غرفة 

وعدد من رجال األعمال.
والتقى الحويج على هامش مراسم التوقيع 
بوفد تشادي، بحث معه خطة الوزارة في تفعيل 
المناطق الحرة وتنشيط تجارة العبور بهدف 
الوطني  االقتصاد  وتنويع  الصناعات  توطين 
وطرح فرص استثمارية واعدة بالشراكة مع 
القطاع الخاص المحلي واالجنبي تساهم في 

تحقيق التنمية المكانية.

الحكومة تقرر إعفاء السلع الغذائية الموردة من 
الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية

مجلس األعمال الليبي يبرم اتفاًقا 
تجارًيا مع غرفة التجارة التشادية

مراسم توقيع المشروع اإلستراتيجي لصناعات األسمنت ومواد البناء

الوطنية للنفط ووزارة العمل يناقشان التعاون المشترك لتدريب الباحثين عن العمل

إدارة االمن الصناعي بشركة الخليج العربي للنفط تدرس خطوات تنفيذ ادخال تقنيات متطورة في مجال السالمة

ال��ص��ن��اع��ة  وزارة  ن���ظ���م���ت 
الماضي،  األربعاء  يوم  والمعادن 
المشروع  توقيع  احتفالية  مراسم 
اإلستراتيجي لصناعات األسمنت 
وم���واد ال��ب��ن��اء، وال��ت��ي ك��ان��ت بين 
المؤسسة الوطنية للتعدين وشركة 
األسمنت  لصناعة  ال��غ��د  أب���راج 

ومواد البناء.
وقد شارك في االحتفال وزير 
الزني”  الله  “فتح  السيد  الشباب 
والمعادن  الصناعة  وزي��ر  رفقة 
ال���س���ي���د “أح����م����د أب���وه���ي���س���ة”، 

مجلس  ع����ام  أم���ي���ن  وب���ح���ض���ور 
ال��وزراء السيد “علي ش��الك”، و 
وزير العمل والتأهيل السيد “علي 

العابد”
وت��خ��ل��ل��ت االح��ت��ف��ال��ي��ة ع��رض 
ل��ل��م��ش��روع ال�����ذي يضم  م���رئ���ي 
مساحته  يوضح  مصانع،  خمسة 
بحوالي  ت��ق��در  ال��ت��ي  الجغرافية 
نحو  وي��وف��ر  ه��ك��ت��ار،   16300
مباشرة  وظ��ي��ف��ة  آالف   4000
وت��ق��ع ال��م��ص��ان��ع ب��ي��ن ب��ن��ي وليد 

ومزده ونسمة والعربان.

اجتمع رييس مجلس ادارة الموسسة الوطنية 
يوم  الله(،  صنع  )مصطفى  المهندس  للنفط 
االربعاء الماضي، بمدير ادارة التفتيش العمالي 
الرويمي(،  الناصر  )عبد  السيد  العمل  بوزارة 
عمر(،  )علي  السيد  العمل  وزي��ر  ومستشار 
السيد  الموسسة  ادارة  مجلس  بحضور عضو 
العامة  اإلدارة  عام  ومدير  محمد(،  )العماري 
السيد  بالموسسة  البشرية  ال��م��وارد  لتنمية 

)محمد ابولعج(.
وناقش االجتماع الذي عقد بمقر الموسسة 
المشترك  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  س��ب��ل  ال��ري��ي��س��ي، 
واهمها  المشتركة،  الصلة  ذات  بالموضوعات 
أجل  من  عمل  عن  الباحثين  وتأهيل  تدريب 
العام  العمل  بسوق  لهم  مناسبة  فرص  توفير 
مجال  في  للتنسيق  خطط  ووض��ع  وال��خ��اص، 
ادوار  تحديد  الى  اضافة  وتدريبهم،  تاهيلهم 
ومسووليات كل جهة لتسهيل العمل المشترك 

بين الموسسة والوزارة.

الله(  )صنع  المهندس  رح��ب  جانبه،  وم��ن 
بهذا التعاون، موكدا اهمية استمرار التواصل 
الفعال وازاحة العراقيل التي تحول دون انجاز 
االعمال المشتركة بين الجانبين، وان الموسسة 
العمل  وزارة  وم��س��ان��دة  دع��م  على  دأب���ت  ق��د 
والتأهيل في برامجها الهادفة إلى خلق فرص 
عمل للشباب الباحثين عن عمل، وانها قدمت 
التدريبي  البرنامج  لنجاح  الدعم  كل  وستقدم 

المشترك بين الوزارة والموسسة.

وب������دوره، اع����رب ال��س��ي��د )ع��ب��د ال��ن��اص��ر 
بين  التعاون  بمسار  سعادته  عن  ال��روي��م��ي(، 
ادارة  وب��ت��ج��اوب  ال��ع��م��ل،  ووزارة  ال��م��وس��س��ة 
الدولة  لقوانين  الدايم  واحترامها  الموسسة 
لتذليل  ستعمل  ال����وزارة  ان  م��وك��دا  الليبية، 
العمل  مجال  في  المختنقات  وازاحة  الصعاب 
للمؤسسة  المساندة  كل  وتقديم  المشترك، 
بتسهيل  يتعلق  فيما  وشركاتها  للنفط  الوطنية 

إجراءات العمالة األجنبية بالقطاع. 

االم��ن  إدارة  خ��ط��ط  ض��م��ن 
الصناعي بشركة الخليج العربي 
كفاءة  من  ورف��ع  لتطوير  للنفط 
ك��اف��ة  وم��ت��اب��ع��ة  مستخدميها 
اعمالها باالستفادة من التقنيات 
توصيات  على  وبناءاً  الحديثة، 
السيد  اإلدارة  ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س 
صالح القطراني بضرورة العمل 
التقنيات  ه��ذه  استخدام  على 
إدارة  م��س��ت��خ��دم��ي  وت���ط���وي���ر 
كل  واط��الع��ه��م على  ال��س��الم��ة 
التقنيات التي من شأنها تطوير 
االعمال وتحقيق االهداف بكل 

كفاءة.
صباح  مشترك  اجتماع  ُعقد 
يوم الخميس الماضي جمع كاًل 
من السيد فتحي الغزالي مدير 
والسيد  الصناعي  االم��ن  إدارة 
إدارة  م��دي��ر  صريتي  ب��ن  ول��ي��د 
تقنية المعلومات والسيد فهمي 
المشترك  الفريق  م��دي��ر  ف��رج 

لمنطقة التعاقد 91 .
حيث تم خالل هذا االجتماع 
م��ن��اق��ش��ة ك��ي��ف��ي��ة ال��م��س��اه��م��ة 
مستخدمي  ك���ف���اءة  رف����ع  ف���ى 
واستخدامهم  الصناعي  االم��ن 

تنفيذ  ف��ي  الحديثة  للتقنيات 
والمساعدة  االع��م��ال  وتطوير 
وكشف   ، لذلك  الالزمة  الفنية 
التسربات على الخطوط واعداد 
وصف عمل متكامل للمنظومات 
ب��ح��ق��ل ال���ن���اف���ورة وع��ل��ى وج��ه 
التعاقد 91  الخصوص منطقة 
منظومات  ادخال  على  ،والعمل 
خطة  ف��ي  الحديثة  ال��م��راق��ب��ة 

التطوير الشاملة .
وسيكون ذلك لبداية انطالق 
حقول  جميع  لتشمل  البرامج 

ومواقع الشركة.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يفتتح معرض ليبيا الدولي التاسع لالتصاالت وتقنية المعلومات
الوحدة  حكومة  رئيس  أفتتح 
الحميد  عبد  السيد  الوطنية، 
ال��دب��ي��ب��ة م��س��اء ي���وم ال��ث��الث��اء 
الدولي  ليبيا  معرض  الماضي، 
وتقنية  ل��الت��ص��االت  ال��ت��اس��ع 
على  ي��ق��ام  وال���ذي  المعلومات 
أرض معرض طرابلس ، بحضور 
والسفراء   ، ال����وزراء  م��ن  ع��دد 
شركات  وم���دراء   ، المعتمدين 

االتصاالت المحلية والدولية
وال����ق����ي رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة 
على  فيها  اكد  بالمناسبة  كلمة 
الذي  االت��ص��االت  قطاع  اهمية 
دعم  في  اساسيا  عنصرا  يعد 
التنموية ومحرك دافع  الخطط 
متنوع  اقتصاد  بناء  جهود  نحو 
والمعرفة  االبتكار  على  يعتمد 
الوسيلة  كونه  إل��ى  باإلضافة   ،
ال��داخ��ل  ف��ي  للتواصل  االول���ى 

والخارج. 
واضاف ان التقدم التقني لم 
ملحة  ض���رورة  ب��ل  ا  خيار  يعد 

لتطوير كافة مجاالت الحياة بما 
المتعلقة  القطاعات  ذل��ك  ف��ي 
باالمن القومي ، وبحياة ورفاهية 
شرطا  واص��ب��ح   ، المواطنيين 
العالم  للتعايش مع  انزاله  يجب 

االخر.
الحكومة  رئيس  السيد  واكد 
البناء  على  الشباب  ق��درة  على 
وم���واك���ب���ة ال��ت��ط��ور وق��درت��ه��م 
بناء  المشاركة في  الفعالة على 
المنطلق  هذا  ومن   ، المستقبل 
ل��ن ن��دخ��ر ج��ه��دا ف��ي تسخير 
جميع اإلمكانيات وتوفير فرص 

افضل في التعليم والتنمية لبناء 
األنسان الليبي الذي يعد الركيزة 
األساسية لتقدم المجتمعات . 

ك���م���ا اك�����د ال���س���ي���د رئ��ي��س 
الوحدة  حكومة  ب��ان  الحكومة 
الوطنية تضع في عين االعتبار 
االتصاالت  قطاع  تطوير  اهمية 
وتقنية المعلومات ، وتعتمد على 
في  التقنية  وسائل  من  الكثير 
مشاريعها ولعل اخرها منظومة 
وكذلك   ، ال��زواج  المقبلين على 
مراكز خدمات المواطنين ، كما 
يونيو  من  االول  بتسمية  قدمنا 

المعلومات  لتقنية  وطني  ي��وم 
إدراًك��ا منا ألهمية هذا القطاع 
ف���ي ش��ت��ى ال��م��ج��االت ، ل��ه��ذا 
ال��م��ب��ادرات  ك��ل  وب��ق��وة  نشجع 
عليها  سنتعرف  التي  ال��رائ��دة 

منكم اليوم . 
واليوم ايضا نستوعب التطوير 
ال��ت��ق��ن��ي وادخ�����ال ال��م��ع��ل��وم��ات 
على  المشجعة  البيئة  وتوفير 
والتي  التقنية  األع��م��ال  ري���ادة 
البنية  ت��ط��وي��ر  اوآل  ي��س��ت��ل��زم 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ق��ط��اع االت���ص���االت 
وت��أم��ي��ن��ه��ا وإص������دار ال��ل��وائ��ح 
المنظمة  ال��ق��رارات  والقوانين 
األعمال  لريادة  والمشجعة  لها 
وسائل  تمويل  ف��رض  ،وض��م��ان 

الدفع االلكترونية.
رئيس  أك��د  كلمته  ختام  وف��ي 
إنفتاح  اهمية  على  الحكومة 
ال��ق��ط��اع أك��ث��ر ع��ل��ى ال��ش��رك��ات 
التنافس  ب��اب  وف��ت��ح  ال��خ��اص��ة 

بعيدا عن االحتكار.
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تحت شعار )مواجهة المخدرات مسؤولية تضامنية (

المؤتمر الدولي األول للمخدرات والمؤثرات العقلية يطلق فاعلياته

في دورته اإلنتخابية الثالثة

اإلتحاد النسائي بنغازي ُيعلن إشهاره

بدعم من المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي 

إفتتاح مركز الشباب بمدينة بنغازي

مستخدموا شركة الراحلة للخدمات النفطية يصدرون بيانًا استنكاريًا 

حكومة   رئيس  نائب  افتتح 
ال��وط��ن��ي��ة السيد  ال���وح���دة   
وزي��ر  رفقة  بوجناح  رم��ض��ان 
صباح  م��ازن  خالد  الداخلية 
بفندق  الماضي  الثالثاء  يوم 
طرابلس  بالعاصمة  كورنثيا 
ف��ع��ال��ي��ات ال��م��ؤت��م��ر ال��دول��ي 
والمؤثرات  للمخدرات  األول 
العقلية وتأثيرها على األسرة 

والمجتمعات اإلنسانية.
وزارة  ال��م��ؤت��م��ر  ن��ظ��م��ت 
الداخلية تحت شعار ))مواجهة 
المخدرات والمؤثرات العقلية 

بالتعاون  تضامنية  مسؤولية 
لمكافحة  العامة  اإلدارة  مع 
المخدرات والمؤثرات العقلية 
وصندوق الضمان اإلجتماعي 

ومصلحة  ص��ب��رات��ة  وج��ام��ع��ة 
الليبي  والمرصد  الجمارك 
ال���رازي  ومستشفى  ل��ألس��رة 
لألمراض النفسية والعصبية. 

المؤتمر  أع��م��ال  أن  ي��ذك��ر 
تستمر خالل الفترة من 9 الى 
خاللها  تناقش  نوفمبر،   18
المتعلقة  القضايا  م��ن  ع��دد 
ب���ال���م���خ���درات وال���م���ؤث���رات 
ال��م��دم��رة  وآث���اره���ا  العقلية 
ومن  والمجتمع  األس��رة  على 
المتوقع أن يعلن المؤتمر عن 
توصيات لمكافحة هذه اآلفة 
تسهم في دعم جهود الحكومة 
لمواجهة  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة 
ه����ذه ال���ظ���اه���رة ال��م��دم��رة 

للمجتمعات.

أع���ل���ن اإلت����ح����اد ال��ن��س��ائ��ي 
اإلنتخابية  دورت��ه  في  بنغازي 
الثالثة  عن إشهاره وذلك خالل 
صباح  بالمناسبة  أق��ي��م  حفل 
بقاعة  الماضي  الخميس  ي��وم 
وزارة االقتصاد بمدينة بنغازي  
ب��ح��ض��ور رؤس����اء اإلت���ح���ادات 
الفرعية بمختلف المدن الليبية  
ال��ن��واب  وأع��ض��اء ع��ن مجلس 

الليبي.
مرئي  ع��رض  الحفل  تخلل 
اإلت��ح��اد  تأسيس  مسيرة  ع��ن 
ومناشطه   ب��ن��غ��ازي  ال��ن��س��ائ��ي 
الناشطة  الشخصيات  وأب���رز 
ليبيا  في  التطوعي  العمل  في 

كما اُلقيت العديد من الكلمات 
إدارة  مجلس  رئ��ي��س  )ك��ل��م��ة  
وال��ن��ائ��ب  نائبتها  و  اإلت���ح���اد 
العام  النسائي  لإلتحاد  الثاني 
عن المنطقة الشرقية ومنسقة 
إدارة  مجلس  وعضو  الملتقى 

اإلت��ح��اد ال��ن��س��ائ��ي ب��ن��غ��ازي و 
رئ���ي���س م��ف��وض��ي��ة ال��م��ج��ت��م��ع 
ال��م��دن��ي ف��رع ب��ن��غ��ازي وعضو  
م��ج��ل��س ب��ل��دي��ة ب��ن��غ��ازي عن 
المرأة ، وعضو مجلس النواب 
عن دائرة بنغازي و نائب رئيس 

ملتقي  ع��ض��و  التعليم  ل��ج��ن��ة 
من  وع��دد  السياسي،  ال��ح��وار 
نشطاء العمل المدني بالمدينة.
ك��م��ا أق��ي��م��ت ع��ل��ى ه��ام��ش 
لدعم  ح��واري��ة  جلسة  الحفل 

المرأة في اإلنتخابات .

احتفت إدارة الخدمات الصحية بنغازي 
صباح يوم اإلثنين الماضي بإفتتاح المركز 
الصحي الحدائق بعد اإلنتهاء من صيانته 
وتطويره وتجهيزه بأجهزة ومعدات حديثة.
حضر الحفل  وزيرالصحة الدكتور علي 
الصحية  الخدمات  إدارة  ومدير  الزناتي 
ورئيس  الكاديكي   ناصر  األستاذ  بنغازي 
بالمنطقة  الصحة  وزارة  دي��وان  وأعضاء 
المحليين  المجلسين  وأعضاء  الشرقية 
الحدائق وأرض لملوم و المدير المساعد 
وم���دي���ري ال��م��ك��ات��ب ورؤس�����اء األق��س��ام 
وم��دي��ري  ب��ن��غ��ازي   الصحية  بالخدمات 
والعناصر  الصحية   والمراكز  العيادات 
واإلداري����ة  ال��م��س��اع��دة  والطبية  الطبية 
ب��ال��م��رك��ز ال��ص��ح��ي ال��ح��دائ��ق ،وب��ع��ض 

الضيوف من مختلف الجهات.
وب����دوره ق���دم األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور علي 
المركز  لمدير  والتقدير  الشكر  الزناتي 
الفالح   وليد  الدكتور  الحدائق  الصحي 
الخدمات  وإلدارة  بالمركز  العاملين  ولكل 
الواضحة  على جهودهم  بنغازي  الصحية 
ومساهمتهم في إعادة الحياة لهذا المرفق 

الحيوي.
الصحية  الخدمات  إدارة  مدير  وق��ال 
بنغازي إن إعادة افتتاح هذا المرفق الذي 
يقدم خدماته لشريحة سكانية كبيرة في 
لها  المجاورة  والمناطق  الحدائق  منطقة 
الرعاية الصحية األولية  هو دعم لبرامج 

في مدينة بنغازي.
السيد  ت��ك��ري��م  اإلف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  تخلل 
الخدمات  مدير  والسيد  الصحة   وزي��ر 
الصحية بنغازي والسيد المدير المساعد 
والسادة مديري المكاتب ورؤساء األقسام 
وال��س��ادة  ب��ن��غ��ازي  الصحية  ب��ال��خ��دم��ات 
 ، وال��م��راك��ز الصحية  ال��ع��ي��ادات  م��دي��ري 
الصحي  للمركز  السابقين  المديرين  و 
التيتلي  ن��اج��ي  األس��ت��اذ  وه���م  ال��ح��دائ��ق 

،واألستاذ عبد السالم الكاسح.
الجهات  م��ن  ع��دد  التكريم  شمل  كما 
واألفراد الذين ساهموا في صيانة المركز 
كما تم تكريم بعض الشخصيات النسائية 
الرعاية  مرافق  بعض  ب���إدارة  المكلفات 
العناصر  م��ن  وك��ذل��ك  األول��ي��ة،  الصحية 
الطبية والطبية المساعدة واإلدارية تقديرا 

لدورهن البارز ولجهودهن الواضحة.
الرعاية  خ��دم��ات  أن  بالذكر  الجدير 
الصحي  المركز  يقدمها  التي  الصحية  
الحدائق تتضمن  برامج التثقيف الصحي 
المدرسية  والصحة  والطفولة  واألمومة 
عيادات  على  يشتمل  كما  والتطعيمات، 
،األط��ف��ال،  ال��ن��س��اء   وأم����راض  للباطنة 
ومعمل  ال��ت��غ��ذي��ة،  األس���ن���ان،  ال��ج��ل��دي��ة، 
و  إس��ع��اف  وغ��رف��ة  الطبية  للتحاليل 

صيدلية. 

إدارة الخدمات الصحية بنغازي

 تحتفي بإعادة افتتاح المركز 
الصحي الحدائق

األلمانية  المؤسسة  م��ن  بدعم 
للتعاون الدولي giz تم تجهيز مركز 
حاسوب  وأجهزة  بمكاتب  للشباب 
وط��اب��ع��ات وق���اع���ات إج��ت��م��اع��ات 
هذا  تأتي  تدريب  قاعات  وكذلك 
تفاهم  ُمذكرة  توقيع  بعد  األعمال 
ب��ي��ن ب��ل��دي��ة ب��ن��غ��ازي وال��م��ؤس��س��ة 
  giz األل��م��ان��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون ال��دول��ي

ومكتب الشباب بنغازى .
ه���ذا وق����ام ال��س��ف��ي��ر األل��م��ان��ي 
بجولة  أونماخت  السيد/ميكايل 
المدير  ب��ح��ض��ور  ال��م��رك��ز  داخ���ل 

اإلق��ل��ي��م��ي ل��ل��م��ؤس��س��ة األل��م��ان��ي��ة 
هور  السيد/مانفرد   giz للتعاون 
ورئيس مكتب شؤون وزارة الشباب 
ال��س��ي��د/ف��رج ال��ح��ض��ي��ري وم��دي��ر 
السيد/  ب��ن��غ��ازي  ال��ش��ب��اب  مكتب 
توفيق الدوس ومدير إدارة الموارد 
/ السيد  بنغازى  ببلدية  البشرية 

خالد رمضان المسالتى 
هذا وتم خالل الجولة بحث ُسبل 
تشغيل هذا المركز بما يخدم هذه 
سيتم  التى  البرامج  وكذلك  الفئة 

تنفيذها من خالله .

الراحلة  ش��رك��ة  مستخدموا  استنكر  
للخدمات النفطية/ بنغازي خالل بيان لهم  
حمالت التشويه التي تشنها بعض صفحات 
والتي تحاول  التواصل اإلجتماعي  مواقع  
حسب ماجاء في البيان التشويه والمساس 
ال��راح��ل��ة  ل��ش��رك��ة  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر  بسمعة 

المهندس خالد إبراهيم الشريف .
وشجب مستخدمي الشركة خالل  البيان 
لإلساءة   تهدف  التي  الدعوية  الحمالت 
بشخص مدير الشركة الذي وحسب البيان 
استطاع  في فترة وجيزة تقليل نسبة الديون 
ورد اعتبار المستخدمين وصرف المكافآت 
والحوافز وصرف المرتبات    والمكافآت 
في وقتها وإيجاده حلوالً للمشاكل السابقة 
البريقة وتسديد قيمة  والعالقة مع شركة 

نظام الدفع المسبق. 

وطالب البيان الجهات األمنية بالتحقيق 
م���ع ك���ل م���ن ي��س��ع��ى ل�����زرع ال��ف��ت��ن بين 
استقرارها  وزعزعة  الشركة  مستخدمي 
لتسويق  البريقة  البيان  شركة  كما طالب 
النفط اإلستمرار في تزويد شركة الراحلة 
مدير  مع  مناسبة  حلول  وإيجاد  بالوقود 

الشركة 

ورفض البيان  أي تدخل في إدارة شؤون 
الجهات  أو  األش��خ��اص  قبل  من  الشركة 

التي ليست لها عالقة بالشركة. 
وأكد على أن مقر اإلدارة العامة للشركة 
ه��ي م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي ب��م��وج��ب ق���رار رق��م 
)305( لسنة 2007م ومديرها المهندس  

خالد إبراهيم الشريف.
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النقابة العامة للفيزياء الطبية تحيي اليوم العالمي لها

بنغازي الطبي يحتفي باليوم العالمي للجودة

بمناسبة إحياء اليوم الوطني لألخصائي النفسي

الجمعية الليبية للعلوم النفسية 
تقيم احتفالية

احتفت   النقابة العامة للفيزياء 
الطبية / ليبيا   صباح يوم األحد  
7/نوفمبر /2021بمدينة بنغازي 
الطبية   للفيزياء  العالمي  باليوم 
وذل�����ك ب��ح��ض��ور وزي�����ر ال��ص��ح��ة 
د/علي  الوطنية   الوحدة  بحكومة 
التوجيه  إدارة  وم��دي��ر  ال��زن��ات��ي  

المعنوي لواء خالد المحجوب.
العديد  الحفل  خ��الل  ُعرضت 
ل��ألط��ب��اء  ال��ع��ل��م��ي��ة  األوراق  م���ن 
الفيزيائيين باإلضافة إلى التعريف 
ب��ت��خ��ص��ص ال���ف���ي���زي���اء ال��ط��ب��ي��ة 

وأهميتها.
وأعرب وزير الصحة  عن مدى 
الذ  المميز  اليوم  بهذا  سعادته  
يتوجب اإلحتفاء  به في كل أرجاء 
وه��ام   ن��ادر  تخصص  كونه  ليبيا  
عليه  تعتمد  األق��س��ام  م��ن  وكثير 
أقسام  كل  أن  حيث  كامل  اعتماد 
األشعة التشخصية يجب أن تعتمد 
أو  مكان  أي  في  القسم  على هذا 
أي جهاز إشعاعي سواء تشخيصي 

أو عالجي.
نقابة  رئيس  قالت  جانبها  من 
العشيبي  وف���اء  الطبية  الفيزياء 
ي��ص��ادف والدة  ال��ي��وم  :  أن ه��ذا 
ك��وري  م���اري  البولندية  العالمة 
الفيزيائيون  يقوم  اليوم  هذا  وفي 
والمشاركة  باإلحتفال  الطبيون 
التي  العلمية  ال��ت��ط��ورات  ب��آخ��ر 
التخصص  هذا  في  سنويا  تحدث 

المهم.
وأش��ارت العشيبي   أن النقابة 
خ��الل اإلح��ت��ف��اء   سلطت الضوء 
على تصنيف الفيزيائيين الطبيين 
و  مصنفين  غير  ألنهم  ليبيا  ف��ي 

مدرجين في وزارة الصحة.
فقد  الطبية  الفيزياء  نقابة  أما 
أنشئت في شهر فبراير واُعتمدت 
بقرار من مجلس النواب في شهر 
أب��ري��ل م��ن ه��ذا ال��ع��ام وألول مرة 
أشرفت  التي  المناسبة  هذه  تقام 

عليها النقابة.
الفيزيائية  قالت  جهتها  وم��ن 
إن عمل  الطشاني   فيروز  الطبية 
وج��ود  التأكد  الطبي  الفيزيائي 
ف���ي قسم   ، واألج����ه����زة  األش���ع���ة 

األشعة التشخيصية والعالجية .

وبينت الطشاني  أن  الفيزيائي 
العالج  عملية  في  يساهم  الطبي 
بتوصيل جرعة األشعة الموصوفة 
من الطبيب إلى مكان الورم بدون 

التعرض لألنسجة السليمة .
الفيزياء  م��ج��ال  أن  وأش����ارت 
مايتعلق  ب��ك��ل  ي��خ��ت��ص  ال��ط��ب��ي��ة 
أو  مستشفى  كل  أن  أي  باألشعة 
مركز صحي موجود به قسم فزياء 
يقوم  الطبي   فالفيزيائي   ، طبية 
بالتشخيص والعالج والتأكيد على 
الخطورة  من  للحد  الجرعةوذلك 
والعاملين  السرطان  مريض  على 
يترددون  الذين  واألشخاص  أيضا 

على المستشفيات.
أوض��ح��ت  متصل  س��ي��اق  وف���ي 
الطبية   ال��ف��ي��زي��اء  ق��س��م  رئ��ي��س 

الكاسح  الشهيد عطية  بمستشفى 
اللجنة  وع��ض��و  ال��ك��ف��رة  ب��م��دي��ن��ة 
المجلس  في  وعضو  التحضيرية 
الطبية  الفيزياء  لنقابة  التنفيذي 
ح���واء ال���زوي أن اإلح��ت��ف��ال  كان 
الليبية   ال��م��دن  جميع  ب��م��ش��ارك��ة 
وال��ه��دف م��ن اإلح��ت��ف��ال ه��و خلق 
بفوائد  ال��ج��م��ه��ور  ل��ك��اف��ة  ت��وع��ي��ة 

اإلشعاع ومضاره.
وأض��اف��ت أن  ال��م��ج��ال واس��ع 
وم��ت��ع��دد  ف��ع��ل��ى س��ب��ي��ل ال��م��ث��ال 
ال��ت��ط��ع��ي��م��ات ال��ت��ي ت��س��ت��ورد من 
ي��ك��ون لها  ال���خ���ارج الب���د م��ن أن 
المواد   ه��ذه  عن  للكشف  برنامج 
أيضا  اإلشعاعي  تعرضها  ونسبة 
ال��ت��س��رب ال��ن��ات��ج ع���ن ال��ح��ق��ول 
ذات��ه  ح��د  ف��ي  فالنفط  النفطية، 
منه،  تصدر  مشعة  مادة  به  توجد 
ذل���ك ف��ي منطقة  وق���د الح��ظ��ن��ا 
جالو الفترات األخيرة و أن هناك 
مواطنين يعانون من نسبة سرطان 
للتسرب  راج����ع  وال��س��ب��ب  ال����دم 
اإلشعاعي الذي يصدر من حقول 
النفط، فالبد من تكثيف الحمالت 
وال��ب��رام��ج ال��ت��وع��وي��ة ح���ول ه��ذا 

الموضوع وهذا المجال
ه��ذا  تخصيص  ت��م  أن���ه  ي��ش��ار 
نوفمبر  من  السابع  وهو  التاريخ، 
للفيزياء  ال��ع��ال��م  م��س��ت��وى  ع��ل��ى 
الطبية تخليداً لذكرى ميالد عالمة 

الفيزياء ماري كوري .

ليبيا   في  اإلسالمية  مؤتمرالصيرفة  اختتم 
الماضي  األحد  يوم  العلمية   جلساته  فاعليات 
بحضور  التطوير(  ُسبل  و  )الواقع  شعار  تحت 
نظمه  والذي  الليبية  بالحكومة  التخطيط  وزير 
مصرف ليبيا المركزي وبإشراف أكاديمي لمركز 
استمرت  والتي  بالمدينة،  اإلقتصادية  البحوث 
 39 بواقع  متتالين  يومين  م��دار  على  جلساته 

ورقة علمية محلية و دولية.
وهدف المؤتمرإلى التعرف على واقع تجربة 
الصيرفة اإلسالمية في ليبيا وتحديات توظيف 
طبيعة  وم��ع��رف��ة  اإلسالمية   بالصيغ  األم����وال 
العاملة   المصارف  في  الشرعي  الرقابي  العمل 
في  اإلس��الم��ي��ة  الصيرفة  دور  على  وال��وق��وف 

المجاالت المصرفية. 
وتطرق المؤتمر من خالل االبحاث التى قدمت 
والنهوض  التطوير  سبل  إل��ى  المختصين  م��ن 
بالصيرفة، كما نوقشت األعمال المتعلقة بالعمل 
الرقابي الشرعي في المصارف العاملة في ليبيا  
االسالمية  بالصيغ  األم��وال  توظيف  وتحديات 
التطوير  وسبل  والتنموي  المجتمعي  وال��دور   ،

والنهوض بالصيرفة اإلسالمية.
وجاءت في التوصيات الختامية للمؤتمر )أن 
القوانين المنظمة لعمل المصارف اإلسالمية في 
غير  مالية،  معامالت  من عدة  مكنتها  قد  ليبيا 
البيع  وهو  عتمدته  ا  واحد  منتجا  اتخذت  أنها 
للصيرفة  الوظيفي  الكادر  أضعف  بالمرابحة 
دليال  إعداد  على  المشاركون  وأكد  االسالمية، 
تهيئة  و  اإلسالمية   للصيرفة  للتحول  شاماًل 
المصارف  لعمل  المناسبين  المناخ  و  البيئة 

اإلسالمية بنسبة %3 من نتائج الشركات(.
ال��ت��ةص��ي��ات  )استكمال  ف��ي  أي��ض��اً  وج���اءت 
وتعديل  اإلسالمية  المالية  التشريعات  منظومة 
القوانين القائمة بما يخدم الصيرفة اإلسالمية 
بنسبة %7 من نتائج الشركات و دعم مصرف 
وتفعيل  اإلسالمية  للمصارف  المركزي  ليبيا 
المالية  الخدمات  تطوير  و  المال  رأس  س��وق 
التوسيع  الحقيقي،  اإلستثمار  نحو  الصيرفية 
نتائج  م��ن   4% بنسبة  التسويقي  المزيج  ف��ي 
الشركات إنشاء وحدة مستقلة تختص بالحوكمة 
و  الرقمي  اإلقتصاد  من  اإلستفادة  الشرعية 
العاملين  و مهارة  كفاءة  رفع  الجماعي،  التمويل 

بالصيرفة اإلسالمية.

تحت شعار الواقع و ُسبل التطوير

مؤتمر الصيرفة االسالمية في 
ليبيا يختتم فاعلياته

أحيا مكتب مراقبة الجودة وسالمة المريض، 
للجودة،  العالمي  اليوم  الطبي،  بنغازي  بمركز 
الحادي  في  به  اإلحتفاء  تاريخ  يوافق  وال��ذي 

عشر من نوفمبر من كل عام .
الطبي،  بالمركز  الجودة  مكتب  مدير  وقال 
طبيب عياد العبيدي، قمنا اليوم بإحياء فعالية 
اليوم العالمي للجودة، الذي يسعى إلى تسليط 
داخل  الجودة  ومفاهيم  أه��داف  على  الضوء 

المؤسسات الصحية.
وتابع العبيدي، خالل هذا اليوم قمنا بإعداد 
منهجية  ح���ول  ال��م��ح��اض��رات  م��ن  مجموعة 
“سيجما ستة” ومعايير جودة العمل االحصائي، 
المستشفيات،  داخ��ل  الجودة  تطبيق  ومعايير 
ومحاضرة تطرقت إلى عالقة الجودة بكوفيد 
العالمية  الصحة  منظمة  مندوب  ألقاها   ،19

في ليبيا دكتور “عبدالعزيز األحالفي” .
الكرام،  بضيوفنا  رحبنا  العبيدي:”  وأضاف 
هذا  افتحت  والتي  العريبي”  “فتحية  دكتورة 

ال���ي���وم، وك���ان ب��ح��ض��ور رئ��ي��س دي����وان وزارة 
الصحة بالمنطقة الشرقية، األستاذ “إسماعيل 

العيضة” .
ومن جانبه، أكد رئيس ديوان وزارة الصحة 
بالمنطقة الشرقية، أستاذ “إسماعيل العيضة”، 
بنغازي  لمركز  اإلعالمي  للمكتب  تصريح  في 
برعاية  معنية  الصحة  ال����وزارة  أن  ال��ط��ب��ي، 

وسالمة المريض التي تبدأ من دخوله للمصحة 
إلى خروجه منها .

وأضاف:”ورغم الوضع الوبائي للدولة إال أن 
وزارة الصحة تسعى إلى تفعيل مكاتب الجودة 
في كل المستشفيات، ومن هنا تجد تفاوتاُ في 
بعض المستشفيات من حيث تقديم الخدمات 

وسالمة المريض في مكاتب الجودة ” .
دور  الصحة  ل��وزارة  العيضة:”سيكون  وتابع 
من خالل مكتب الجودة في الوزارة، وهو تفعيل 
ومتابعة مكاتب الجودة في المستشفيات، كما 
يحتاج إلى دعم ورفع كفاءة العاملين به من حيث 
التدريب والتطوير، وكذلك التعاون من حيث ما 

هو معمول به من أجل سالمة المريض” .
بأن  تسعى  ال��وزارة  أن  إلى  العيضة  وأش��ار 
في  مستقبلية  وخطة  واضحة  رؤي��ة  لها  تكون 
رفع  أجل  من  الدولية  المنظمات  مع  التعامل 
مكاتب  في  والعاملين  المكاتب  م��دراء  كفاءة 

الجودة في المستشفيات الليبية “. 

نظمت الجمعية الليبية للعلوم النفسية صباح 
احتفالية  بطرابلس  ال��م��اض��ي  الخميس  ي��وم 
بمناسبة إحياء اليوم الوطني لألخصائي النفسي  

تحت شعار  )أخصائيون رائعون .
الليبية  الجمعية  أعضاء  اإلحتفالية   حضر  
واألساتذة  االطباء  من  وع��دد  النفسية  للعلوم 
والمهتمين  والبحاث  النفسيين  واألخصائيين 

بهذا المجال.
تركزت  بحثية  أوراق  ثالثة  خاللها  وقدمت 
حول  واقع ذوي اإلعاقة في ليبيا ودور األخصائي 
إلى  باإلضافة  الغد  ن��ور  مركز  تجربة  وكذلك 
تدخالت األخصائي النفسي في مواجهة األثار 

النفسية لجائحة كورونا .
التنفيذي  والمدير  النفسي  األخصائي  وقال 

للجمعة الليبية للعلوم اإلنسانية  أنور نصر فرج 
الله أن إحياء اليوم الوطني لألخصائي النفسي 
يهدف إلى تبادل الحوار فيما بين اإلخصائيين 
البحثية وتقديم  إلى مناقشة األوراق  باإلضافة 
لمباشرة  التعليم  وزارة  إلى  والتوصيات  النتائج 
ذوي  يخص  فيما  التعليمية  العملية  في  العمل 
االعاقة بها من أجل زيادة المحصلة العلمية و 

التعليمية. 
وتم في ختام اإلحتفالية التي أقيمت برعاية 
مركز طرابلس الدولي لذوي اإلعاقة للخدمات 
النفسية  رثاء أربعة أعضاء من هذه الشريحة 
جائحة  نتيجة  الله  رحمة  اإل��ى  انتقلو  والذين 
كورونا ومنح أسرهم دروع  تقديرا لدورهم في 

مجال االخصائي النفسي.
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ثقافية

التشكيلية والخطاطة ماجدة الرياني:  

لما يكون المحرك هو الشغف مش حتوقف تبدع واطور روحك
الديوان - موقع طيوب االلكتروني

ف����ي ه�����ذا ال���ل���ق���اء ن��س��ت��ض��ي��ف 
شخصية تميزت في كل مجال عملت 
به، فتميزت في دراستها، ومن بعد 
مجال عملها في التغذية العالجية، 
مجال  ف��ي  شغلها  ف��ي  تميزت  كما 
أن  ألهمها  الذي  الصحية،  التوعية 
خالل  من  المواطنين  مع  تتواصل 
في  متخصص  برنامج  عبر  الراديو 
اسم  تحت  وال��ع��الج  ال��غ��ذاء  مجال 
ليكون  التميز  ويستمر  )كلينك(، 
التشكيل  مجال  ف��ي  فنيا،  إب��داع��ا 

والخط العربي.
ب��ه ضيفتنا  ت��ب��وح  ال����ذي  ال��س��ر 
كما  فهو  الشغف!  هو  عليه،  وتؤكد 
إنسان  والمحرك ألي  الحافز  تقول 
حتى  ي��ه��وى،  أو  يهمل  فيما  ليبدع 

يصل لحالة التوازن.
هي  ال��ل��ق��اء  ه���ذه  ف���ي  ضيفتنا 
أخصائية  الرياني”  “ماجدة  السيدة 
مقدمة  ومعدة  العالجية،  التغذية 
ب���رن���ام���ج )ك��ل��ي��ن��ك( وال��ت��ش��ك��ي��ل��ي��ة 
على  التقيناها  والتي  والخطاطة، 
)تضافر(  األول  معرضها  ه��ام��ش 
ل��ل��خ��ط ال���ع���رب���ي، وال�����ذي اس��ت��م��ر 
الهوية  تأكيد  إل��ى  وه��دف  ليومين، 
الثانية  الوطنية، فاحتضن في يومه 

جلسة حوارية بالخصوص.
كيف جاءت فكرة تضافر؟ وما 

الغاية منه؟
في  جالسة  وأن���ا  ب���دأت  الفكرة 
إني  المكان  ألهمني  الكيخيا..  بيت 
نحقق فيه حلمي ويكون مكان ألول 
معرض ليا، وكذلك محتوى مشروع 
نفس  ف��ي  ملهم  ك���ان   40 ال���م���ادة 
الفترة ليا، بما إنه يدور حول الوطن 
فحبيت  والهوية،  الوطنية  والوحدة 
يكونوا منظمين لمعرضي األول هما 
فكرته  إلي  بايت، معرضي  ومنظمة 
عن الوطن والوحدة الوطنية. االسم 
جا في األخير وبعد تفكير طويل في 
اسم يرمز للوحدة وجا )تضافر( إلي 
يعني التعاون والتآزر كرمزية ألهمية 
تضافر الجهود للحفاظ على الوطن 

ووحدته.
ماذا تخبرينا عن الرحلة من 
الطب، إلى الغذاء العالجي، إلى 

التشكيل والخط العربي؟
ال��ط��ب ش��غ��ف��ي وت��ح��دي��دا علم 
شغوفة  جدا  وأن��ا  ودخلته  التغذية، 
إن  من  أكثر  نتعلم  حابة  وكنت  بيه 
سنة  ك��ل  كنت  لله  والحمد  نتفوق، 
معيدة  واليوم  الدفعة.  على  االول��ى 
بكلية  ال��ع��الج��ي��ة  ال��ت��غ��ذي��ة  ب��ق��س��م 

الصحة العامة جامعة بنغازي.
بالنسبة للخط من طفولتي كنت 

نحب الرسم واألشغال اليدوية، وكان 
الخط  أجيد  إني  ليا  بالنسبة  حلم 
إع��دادي  ثالثة  من  درسته  العربي، 
الكوافي”، خط  “مفتاح  األستاذ  مع 
رقعة وديواني ونسخ وكوفي وكذلك 

الخطوط االنجليزية.
ك��ي��ف اك��ت��ش��ف��ت ع��الق��ت��ك 
بدأت  وكيف  العربي؟  بالخط 
ال��رح��ل��ة م��ع��ه إل����ى ال��وص��ول 

لمعرض تضافر؟
أعتقد اإلجابة ذاتها في السؤال 
السابق.. لكن الرحلة كانت من حلم 
للمشاركة  لدراسته،  الخط،  بتعلم 
في عدد من المعارض وعلى وسائل 
التواصل االجتماعي، ثم تلبية طلب 
الخط  على  لتدريبهم  المتابعين 
ال��ت��دري��ب م��ن 2017 في  وب��دي��ت 
عدد من ورش العمل والدورات في 

عدة مراكز تدريبية في بنغازي.
م��وج��ودة،  كانت  المعرض  فكرة 
ول��ك��ن م��اك��ن��ت��ش ح��اب��ة ي��ك��ون بس 
ب����دون رس���ال���ة أو ه��دف  م��ع��رض 
معين أو فكرة واحدة تربط بين كل 
جت  ولما  المعرض.  ف��ي  األع��م��ال 
معرض  أق��م��ت  المناسبة  ال��ف��ك��رة 

تضافر.
هناك  دائ��م��ا  ال��ع��م��وم،  ف��ي 
ما  رأي��ك  في  رج��ال،  خطاطون 
ال��م��رأة للخط  أع��ط��ت��ه  ال���ذي 
اكتسبه  ال���ذي  وم���ا  ال��ع��رب��ي؟ 
وهي  ال��م��رأة  وج��ود  م��ن  الخط 

تمسك القصبة؟
تاريخيا  العربي  الخط  يرتبط 
بالرجال غالبا. لكن في الوقت نفسه 
واإلسالمي  العربي  التاريخ  ع��رف 
خطاطات ماهرات ومنهن من حملت 
ألنها  ال  خّطاطة  ألنها  الكاتبة  لقب 
الحالي  العصر  ف��ي  وف��ي��ه  مؤلفة. 

يحظين  لم  وإن  خطاطات عربيات، 
بها  حظى  إل��ي  زي  واس��ع��ة  بشهرة 

الرجال.
إقبال  التدريب  في  ليا  بالنسبة 
لتعلم  الرجال  أكثر حتى من  النساء 
حرفة  الخط  إن  والمكسب  الخط، 
التعامل  ف��ي  أكثر  ألريحية  تحتاج 
للتدريب على إمساك القلم بالمسكة 
الصحيحة  وال���زاوي���ة  الصحيحة 
النساء  من  الكثير  على  سهل  وهذا 
يلقوا  لما  الخط  تعلم  مجتمعنا  في 

المدربة خطاطة وليست خطاط
وكيف  التشكيل؟  ع��ن  م���اذا 
الخط  وب��ي��ن  بينها  م��زج��ت��ي 

العربي؟
الرسم ودمج األلوان،  ألني نحب 
لوحات  إن��ش��اء  ف��ي  منه  فاستفدت 
الخط العربي لتكون لوحة متكاملة.

ه���ل م�����ازال ه��ن��اك ح��ض��ور 
حياتنا،  ف��ي  ال��ع��رب��ي  للخط 
الفنية  التقنيات  وج���ود  ف��ي 

الحديثة؟
حديثة  تقنيات  فيه  ك��ان  مهما 
دائما الشغل اليدوي له قيمته ومقدر 

ومطلوب والفت لنظر ومختلف.
ال��رادي��و،  م��ع  تجربة  لديك 
التجربة؟  ه��ذه  ج���اءت  كيف 

وأين ترين أهميتها؟
نمسك  كنت  طفلة  كنت  لما  من 
نشرح  إني  ونمثل  التلفاز  جهاز  في 
عندي  دائ��م��ا  ال��ن��اس،  م��ن  لجمهور 
شغف في ايصال المعلومة وشرحها، 
بديت التوعية الصحية من وأنا طالبة 
في 2016 من بين حمالت توعوية 
ومحاضرات،  تلفزيونية  ومداخالت 
في 2020 كنت مشرفة على فريق 
بنغازي وضواحيها في حملة توعية 
قبل  من  ليبيا  مستوى  على  مقامة 

السرطان،  لمكافحة  الليبي  االتحاد 
وفي  الرحم،  للتوعية بسرطان عنق 
برنامج  تجربة  أول  خضت   2020
ت��وع��وي م��س��م��وع “ف��ي��ت��ام��ي��ن” على 
راديو البالد، وفي 2021 بديت في 
برنامج “كلينيك” التوعوي المسموع 

على راديو جوك..
ال��ت��ج��رب��ة ت��ك��م��ن أه��م��ي��ت��ه��ا في 
وايصال  بالتوعية  شغفي  ممارسة 
المعلومة لناس، وأهميتها طبعا إني 
ممكن  ق��در  أكبر  اس��ت��ف��ادة  نشوف 
نحكي  ال��ي  الصحية  بالمعلومات 
فيها في برنامجي.. واضافتلي طبعا 

خبرة في مجال الراديو.
ف����رق بين  ت���ري���ن م���ن  ه���ل 
وح��ض��ورك  العلمي،  تكوينك 
منهما  كل  أعطى  وم��اذا  الفني؟ 

لآلخر؟
الشغف  ي��م��ث��الن  وال��ف��ن  ال��ط��ب 
ذكرته  ال��ي  وه��ذا  عندي  الحقيقي 
يختار  ال��ش��خ��ص  ان  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ي��م��ارس م��ا ه��و ش��غ��وف بيه س��واء 
في المهنة أو الهوايات، هنا حيلقى 
ولتوازن  ل��إلب��داع  وحيوصل  الوقت 

بين كل الي يحبه.
م�������ا ه�������ي م����ش����اري����ع����ك 

المستقبلية؟
ف����ي ح��ق��ي��ق��ة األم������ر ال أح���ب 
االفصاح عن خططي إال بعد بداية 
قيمتها  ماتفقدش  عشان  تنفيذها 
خطوات  هي  عموما  ولكن  عندي، 
جديدة في مجالي الطبي والتوعوي 

والخط طبعا.
كلمة أخيرة…

لما يكون المحرك لك هو الشغف 
مش حتوقف تبدع واطور روحك في 
مجالك لذلك دائما اختاروا الطريق 

إلي شغوفين بيها

الديوان- وكاالت
بعد توقف دام عامين بسبب تداعيات جائحة 
من  للكتاب  الدولي  تونس  معرض  عاد  كورونا، 
جديد وتم افتتاح الدورة السادسة والثالثين، يوم 
الخميس الماضي، تحت شعار "وخير جليس في 

األنام كتاب".
المعارض  قصر  في  يقام  ال��ذي  والمعرض   
تونس  من  بمشاركة 150 عارض  يقام  بالكرم، 
عربية  دول���ة  م��ن 20  ع���ارض  وح��وال��ي 300 

وأجنبية.
وتحل دولة "موريتانيا" ضيف الشرف للمعرض 
الرئاسة  ع��ن  ص���ادر  ب��ي��ان  ,وبحسب  ال��دول��ي، 
أشرف  سعيد  قيس  الرئيس  تفقد   التونسية 
واطلع  أجنحته،  وتفقد  المعرض،  افتتاح  على 
على عدد من المؤلفات والمنشورات المعروضة، 
وتحدث مع مجموعة من الكتاب ومسؤولي دور 

النشر والعارضين.
وق���ال ال��م��ن��اع��ي ف��ي كلمة االف��ت��ت��اح: "ط��ال 
سائر  غ��رار  على  تونس  في  للمعرض  انتظارنا 
بلدان العالم، إلقامة هذه التظاهرة بسبب جائحة 
كوفيد19-، وتأثيراتها السلبية على اقتصادات 
المادة أو اقتصادات الثقافة واألشكال الرمزية، 
من بينها معارض الكتب، واضطرارنا إلى تأجيل 
هذه الدورة مرتين". وأضاف "تنظيم الدورة اآلن 
وتهديدات الجائحة لم تنته، ما يجعل منها دورة 

، لكن بالدنا قادرة على رفعها". تحدٍّ
على  م��رور 60 عاماً  ذك��رى  ال��دورة  وتواكب 
في  السبب  ه��ذا  وك��ان  الثقافة،  وزارة  تأسيس 
تكريم الشاذلي القليبي ضمن فعاليات المعرض 

وهو يعد أول من تولى الوزارة.
ويستمر المعرض حتى 21 نوفمبر الجاري، 
مع  وح���وارات  أدبية  ول��ق��اءات  ن��دوات  متمضنا 
عدد من األدباء والمفكرين والشعراء من تونس 

وخارجها.

على طول الطريق تمرق الالفتات الدعائية 
الكبيرة مسرعة إلى الوراء . . تختطف بصره، 
صور ملّونة . . سحنات بلحى كثيفة . . ذقون 
حليقة . . شفاه توزع ابتساماتها على العابرين 
. . ورؤوس تبرز من قمصان معقودة بربطات 

عنق مرقطة . . انتبه على صوت صديقه :
– لن أنسى ما فعلته، أنقذتنا ؛ لوال اقتحامك 

لسرية العدو ، لوقعنا في األسر .
– أّي واحد مّنا كان يقوم بذلك . . الموقف 

فرض نفسه .
– الحرب كابوس . . فترة مّرت . . ها نحن 

وصلنا . . ازدحام .
– اركن السيارة . . سأنتظرك إلى أن تعود.

– أال ترغب في التصويت !
عبر زجاج السيارة ، خّيل إليه أن أعيًنا ال 
تحصى ترمقه من فوق . . تحاصره بنظراتها 
المحنطة على ملصقاتها . . زّم شفتيه .. تنهد 
عينّي  من  قّربهما   .  . الهواء  في  يديه  رافًعا 

رفيقه، بسطهما قائاًل :
– انظر .

– تحركهما بشكل عادي؛ كأنهما طبيعيتان .
– لكن األصابع من دون بصمات.

بعد توقف عامين.. انطالق فعاليات 
معرض تونس الدولي للكتاب

انعقادها  عن  بنغازي  العامة  االشغال  لشركة  العمومية  الجمعية  تعلن 
2021/11/15 بمقر وزارة االسكان والتعمير طرابلس وذلك لمناقشة  يوم 
جدول االعمال حسب ما ورد في كتاب رئيس الجمعية العمومية للشركة 

رقم )س ت ح.1162 . 2021( بتاريخ 2021/11/07 ف
المهندس بوسيف السنوسي بوسيف

رئيس مجلس االدارة ومدير عام
شركة االشغال العامة بنغازي

إعالن دعوة اجلمعية العمومية لشركة األشغال العامة بنغازي

انتخابات
■ بقلم : محمد المسالتي

<< قصة قصيرة
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

صوُت الحنين 
صوُت الحنين يدُق باَب فؤادي 
َواريُته ... فازداد طول سهادي 
و َأِملُت أن ألقى الحبيب فربما 

يحلو السهاد و لو عفيُت رقادي 
أقبلُت نحو وسادتي فاستنفرت

ريشاُتها من دمعة اإلْرَماِد
وجثوُت عند وريقٍة قد ُخضبت
بدِمي، وإذ بَها ُصّيَرت كرمادي 
فشهقُت لم أشهق لمثلها شهقًة
وتزلزلت ُشغفي فُهّز عمادي 

فنظمت هذا النظم دون وريقٍة
وجعلت من كفِّ اليدين وسادي 

لكنني لم أستطع فتكسرت
في جوِف قلبي سالسُل األصفاد
وتفجرت مني الَحميٌة ، باذخًا

بالوِد والَسكراِت واألحقاِد 
ماٍض كسهٍم ال يطيبه موضٌع 
ال حاز ِحّبًا ال أعاَف العادي 

أخويُت ريحا صّفرت وبمطلعي 
أذكيُت حربًا لم ُترْد إخمادي 

والّنبُل خلفي حطمتها صعقتي 
والَسفَح ُحزَّ و بارتداٍد بادي 
هذا ألن الصوت دّق بخافقي
أّن الحنين إلى العزيز ُينادي

صار السديُم كسفح أرض ُعّبدْت
بالنجم،  واألقماُر سرُج جوادي 

واألرَض أنُظُرَها كأنها عوسٌج
متشابٌك ، كمشاعري و بالدي 
والثمَر- آٍه من ثمارها بالندى 

ومَن الُجروح ولذِة اإليَجاِد
ومن ارتواِء الحّب في قسماتها 

أنا غارٌق ال أرتضي إنجادي 
آه ومن حب الفتاة وِمْن َهوى

الُعشاِق لحَظ َتنافر األّضداد  
آٍه ومن نظم المشاعر بالنوى 

بين الشغاف بحرِف أهل الضاِد
أنا يا حياة الوجِد أرُقُب بالهوى 
من عند ذاك النجم روَح  فؤادي 
واريُت شوقي عن عيون معارفي
فذهبُت للنجم ُأناجي ُمرادي 

فلعلني ألقاك عند بحيرٍة 
أو عند جنِة ُنزهة األجداِد

أو أن أراك على مشارف باحتي
بالشوق ترتقبيَن َعوَد النادي 
ولعل صوت حنيننا ُيلقي بنا 

في جنة العشاق و األنداِد
آتيك سهمًا مسرعًا ومدمرًا

ُكّل النجوِم فأنِت نجمي البادي 

■ بقلم :محمد ساسي العياط 

ساعي بريد

الكبار ال يبكون!امرأة صلبة

■ بقلم : هاجر الدرسي

■ بقلم: خديجة الفراوي ■ بقلم: نورهان الطشاني

امتطى دبابة اليصال قضية وطن 
لسرقة  تعرضت  ن���ادرة  مخطوطة  وج��ه��ه 
عصي  كوشٍم  صامدة  ظلت  لكن  وتزييف، 
الهوكي على وجه عجوز تحتضر، عاش رفيقا 
لخواتم األموات وعابر سبيل بين المتشبثين 
في  األرواح  قابض  رفقة  تجّول  بالحياة، 
"أق���واس  بين  األخ��ي��رة  الخمسة  األع����وام 
بوهديمة،  س��رادي��ب  تخفيه  وم��ا  الفندق"، 
لحارس  ملوحا  الصابري  أطّل من شرفات 
منارة أخريبيش، عرفه قسيس الكاتدرائية 
وقبطان سفينة الصابري الصدئة، ارتشف 

ملح السبخة في قدح الجنائز.
للحيوانات،  سيرًكا  ينشئ  ب��أن  يحلم  ك��ان 
عروض  ولكن  بالفعل،  واقعا  صار  والحلم 

الترويض كانت للحيوانات البشرية.
احبه طفل بعمر الخامس والعشرين، يعاني 
ض��م��ورا، وأخ���رج ل��ه م��ا جمعه م��ن ألعاب 

طوال خمس وعشرين سنة ..
ذلك  أجبر  رفيقه  وبين  بينه  الطول  ف��رق 
الطفل على البقاء في آخر درج في الفصل، 

لكنه لم يتمكن من إبعاد *برعي* عنه ..
أن  فمنذ   .. كقاتله  وردي��ة  يعش طفولة  لم 
عسكرّيًا،  زّيًا  ارتدى  الحرب  طبول  قرعت 
القاهرة،  الظروف  على شّماعة  معلقاً  كان 
ومنذ تلك اللحظة تحول سريره إلى نعش، 
وأل��وان  بجيوب  مفّصلة  أكفان  إل��ى  وثيابه 
مختلفة، ومرقده التراب حمل أشالء رفاقه 
في أكياس فوق كتفه أكثر من مرات حمله 

لحقيبة الكتب ..
بسخريتها   لها  ا  ن���ّدً ال��ح��ي��اة  منه  صنعْت 

ونكاتها الالذعة كزكاة اللصوص، 
داخله،  من  الخراب  مشاهد  بعينه  التقط 
برائحة  معطرا  يسير  خ��ارج��ه،  وال��ح��ي��اة 
للضحكة  تاجر  م��ن  انتقل  ال��ق��ب��ور،  ت��راب 
مخضرم  جندي  إل��ى  شارعنا  دكاكين  بين 
درس العلوم العسكرية بشكل عملي وداخل 
معارك حقيقية كادت تودي بحياته عشرات 

المرات، 
في الوقت الذي كان فيه القتلة يتسكعون في 
شوكات مدنهم، اوغاد أمهاتهم أخذن مانع 
حمل .. مع ذلك ولدوا رغم أنف الصيدالني 
الحياة  ألن  ج��اءوا  الحبوب،  ص��رف  ال��ذي 
مكان قذر بما فيه الكفاية ليحتوي أمثالهم.
المهرج  بجانب  يلتقطون صورا  القتلة  كان 
كان  فيما   .. ذوي��ه��م  رف��ق��ة  البوسكو  ف��ي 
من  الملقاة  مالبسه  حقيبة  يلتقط  "برعي" 
ذاك  جثة  على  تحتوي  الغولة"  "دار  شرفة 
الطفل الذي رفض أن يعامل كمعاملة تاجر 

خمور محلية للصبيان .
اخترق  ي��ده، رص��اص  أص��اب��ع  ف��ي  شظايا 
أقدامه، رصاصة قطعت األمعاء، واستقرت 
وصل  ألشهر،  جثته  لترافق  الحوض؛  في 
لخيمة عزاء شقيقه بعد أن عاد من حادث 
في  فيتبقى  السيارة،  شرفة  من  به  ألقى 

رصيد عمره ثالثة أشهر واثنا عشر يوما.
قبل ربيع مارس بعد أن لفظ الشتاء انفاسه 

من  التقويم  تجاهله  ي��وم  ف��ي   .. األخ��ي��رة 
 .. غيوم  وال  فيه  نجوم  ال  ليل    .. غربته 
من  ج��اءت  التي  الغدر  إطالقات  استقرت 
بأّن  الحياة  له  ولّوحت  جسده،  في  خلفه 

وداًعا يا أشرف ِنًدا قابلته.
عانق  كذلك  وال��رص��اص  تحبُّه،  ال��م��داف��ع 
أحشاءه مرات عديدة، نال تقدير بندقيته، 
فتات  على  الوحشي  ال��ص��راع  لهم  وت��رك 
الرتب، خرج من الحياة ال يحمل سوى لقب 
"برعي"، وحفنة من القضايا رفعها لمحكمة 

العدل اإللهية. 
عن  يبحث  وهو  والدت��ه  من  عاما  بعد 24 
مكان يزاحم فيه اسمه في وطن يقوم بتوزيع 

التوابيت في أعياد الميالد كهدايا.
يحمل  شاهد  دون  قبر  على  بالفعل حصل 

رقم 19709 ..
ما مات إال جسده، فسيرته حية ترزق  ..

لكن أنت من سيذكرك بعد أن تموت ميتة 
الكالب .. امض وجزاريك، التقط صورك 
ت��ح��ت إب���ط أس���ي���ادك، س��ت��الح��ق��ك لعنة 
معبًدا، تطوف حوله  التي ستكون  األمهات 

مصائب حياتك الباقية !
سوف أذّكرك بكلمات للصادق النيهوم حين 
أي  بحفظ  كفيل  وحده  الغابة  "قانون  كتب 

نظام قائم على منطق القوة" ..
"اح��ج��ز ق��ب��رك وق���م ب��ت��ح��دي��د ال��ك��ف��ن .. 

فتذكرتك إلى الجحيم جاهزة" ..
اسدِل الجرد .. النهاية.

أنا امرأة صلبة
ال أنكسر،

أشبه القسوة
إال أّنني دائمة الضحك،

أحمل ابتسامتي
بروٍح من قلق

وأخفي المصائد والفخاخ
خلف جنائزي،

أنا صلبة
أشبه الوقوع

إال أّنني طائر لقلق عنيد،
أشبه الغرق

إال أّنني غيمة بشعة،
أشبه الحرائق

ال  واح��ٌد  حريٌق  أّنني  إال 
ينتهي،

ال أحد منكم
يجيد أن يكون مثلي،

أنا مالٌك شيطانّي
غضب متهّور

طرفة تّدعي البكاء
صّياد شجاع

بندقّية
جارة لطيفة .

ل���م ت��ت��وق��ْف ع���ن ال��ب��ك��اِء 
طبيبها  سؤال  حّتى  داخلها 
الكم  بهذا  لرئتيِك  أيَن  لها 
رّده��ا عليه  ك��ان  ال��م��اِء  من 

"إّنُه األواُم يا سيدي"!
في كّل مّرٍة كان تصرخ فيها 
الّطفُل  كان  ُمرتعٍش  بصوٍت 
ي���ن���اُم ف���ي ح��ج��ره��ا، نعم 
كانت  ألّنها  توقظه  لم  هي 
المرُء  ُيؤتى  قد  بما  تصرُخ 

من صمٍت. 
كذلك الّدماء نتيجة َكْلِمها 

لم تكن تظهْر على قميصها 
األبيض ذاَك. 

نعم كانت تموُج في داخِلها، 
الّندى  بللُه  كطيٍر  تنتفُض 
ولكن ال ُتظهُر غير الجفاِف، 
هذا  رّبما  تماًما!  كصحراٍء 
بينها  ال��ُم��ش��ت��رُك  ال��ع��ام��ُل 

وبين أصِلها اّلتي ُتردُّ إليِه.
ُتخرَج  أن  أرادت  مّرٍة  كّل  في 
عبارُة  استوقفتها  بعضها 
يحتملوَن  يبكون؛  ال  الكبار 

فقط!

■ بقلم : عالء الدين كويدر غريبٌة أنِت 

غريبٌة كغرابة اإلسالم 
لما بدء غريبًا وسينتهي غريبًا 

َك� غ�رابة الساعة حين ُتبث في األرض 
وت�شرق من  م�غربها غريبٌة 
َك� غ�رابة ُأمي حين تصفني 

للرائي بأبنها البار 
غريبٌة 

َك� غ�رابتي حين ألعن نظريات فرويد 
وأعلن للناس أنه معلمي وملهمي. 

غريبٌة كالفت�ي�ة 
الذين سقوا األصمعي قهوة كالعسلي. 
غريبٌة َك�حصان الشطرنج في قفزاته 

غريبٌة َك� فيل  الشطرنج في خطواته 
َك�البيدق الذي مشى إلى أخر الطاولة، 

َف� أسُتبدل بالوزير 
غ��ري�����ب������ٌة 

َك�األرض التي ت�ح�م�لك 
والش�مس حين ُت��قبلك 
والن��وم حين ي�ه�ج�رك 

والليل حين يلف مخدعك 
غريبٌة َك�غرابة الدنيا برمتها غريبٌة 

أفهمك  لكنني  غريبة،  أنك  للرائي  ظهر  وقد 
وال  ُتبالي  فال  الماء  عكس  خطواتك  وأحببت 

تحزني.
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المعاصرة المناضلة /  خديجه الجهمي  � 1928 � 1943م
نقدم لك صفحة   � القارئ  عزيزي 
وهي  النضال  صفحات  م��ن  اخ���رى 
ك��ش��اه��د اث���ب���ات اب�����ان االح���ت���الل 
ان  ي��ج��ب  ال��ت��ي   ، لليبيا  االي��ط��ال��ي 
المقاومة  حركة  ت��اري��خ  ال��ى  تضاف 
الوطنية الليبية الباسلة ، لذا ها نحن 
الحركة في  ما يخص هذه  نتتبع كل 
إطار االهتمام والمساهمة في إعادة 
اغفال  دون  النضالي  التاريخ  كتابة 
صغيرة  او  كبيرة  تخصه  وق��ع��ة  أي 
ودون طمس او تزوير ، إذ يتم اعطاء 
لرواية  الخصوص  هذا  في  االولوية 
االقرب  هم  باعتبارهم  المعاصرين 
للحقيقة ، ومن هنا تم تعقبنا لرواية 
التي   ، النموذج  الليبية  المرأة  ه��ذه 
لقبت ) ببنت الوطن ( فهي حقا كانت 
لنا عن هذا  � لتكشف  الوطن  بحجم 
غزوه  اثناء  القبيح  االيطالي  الوجه 
المناضلة   هذه  عاشت  حيث  لليبيا  
عبر  وال��م��روع��ة  المؤلمة  اح��داث��ه��ا  
هي  فها   � البغيض  االستعمار  ذاك 
ه��ذا  ع��م��ا خلفه  اث��ب��ات  ك��ش��اه��د   ،
االستعمار وعن حياة ابناء الوطن في 
هي   ،فها  االستعمارية  الحقبة  تلك 
التي  الحقبة  ه��ذه  مآسي  لنا  ت��روي 
وطنها  ابناء  معها  وعاشها  عاشتها 
االستعمار  ه��ذا  ج��راء  مضض  على 
االيطالي وما خلفه من دمار وخراب 
وظلم وجبروت مارسه اولئك الطغاة 
والليبيات  الليبيين  على  الطليان 
يحدثكم  التاريخ  ه��و  ه��ا   � الشرفاء 
بنفسه كشاهد عيان  انها، المعاصرة 
والمناضلة � خديجه محمد عبد الله 
ما شاهدته  لنا  تسرد  كي   � الجهمي 
وعاشت وقائعه اثناء الغزو االيطالي 
 ( قائلة:�   � بنغازي  لمدينة  ودخ��ول��ه 
ريقي  في  مرارتها  الت��زال  اي��ام  انها 
لقد   ، اعماقي  اثارها في  ، والت��زال 
مرضت بفعل الخوف لمدة طويلة اذ 
صرت اخاف حتي من الريح والرعد 
واالمطار ( . أعزاءي القراء � انظروا 
معي كيف اثر االستعمار على العوامل 
النفسية لليبيين والليبيات وهذا االمر 
يعد من اخطر االمراض التي يصاب 
بها المرء ، ها هي المناضلة تستطرد 
عناء  م��ن  ل��ه  تعرضت  وم��ا  حديثها 
جراء تلك الحروب � قائلة:� ) عندما 
كنت اجلس في السيارة احيانا ارتعد 
سقطت  بقنبلة  وكائنا  رأس��ي  وي��دور 
بالقرب مني او في قلبي، حتى وصل 
االم���ر ال��ى ان اخ��ذون��ي ال��ي طبيب 
نفساني ( تواصل المناضلة في هذا 
� قائلة:� ) قال لي الطبيب ،  الصدد 
انها تلك الحرب التي ولدت فيك هذا 
الظواهر  هذه  من  بالخوف  الشعور  
 ، بانها  الطبيعية ( هكذا كانت تؤكد 
شيء  كل  من  بالخوف  شعور  انتابها 
الطائرات  ازي��ز  من  تخاف  كانت  اذ 
والمطر والرعد والرياح ، كذلك كان 

ضنها احيانا ان قنابل تسقط عليها 
من السماء ، تستطرد قائلة:� ) كانت 
واص���وات  االش��ج��ار  هسهسة  ح��ت��ي 
يمتلكني  ك��ان  تخيفني    الحيوانات 
رعب ال يمكن اتصور كيف خرجت منه 
!! (  وضمن االثار السيئة التي عانت 
وابناء وطنها هو  المناضلة  منه هذه 
جاء  الذي  االيطالي  االستعمار  ذاك 
على سياسة  االرهاب والقهر والذعر 
والخوف الذي اثر في نفسية كل ابناء 
الوطن ، تستطرد حديثها � قائلة :� ) 
مثال كانوا يقولون لنا، اجعلوا االضواء 
باللون االسود حتي ال يراكم الطيران 
المعادي ( وهكذا تستمر في حديثها 
عن تلك الحقبة البغيضة التي يصعب 
اسقاطها من الذاكرة لذلك تروي لنا 
وسط  بنغازي  م��ن  خروجها  س��اع��ة 
حشد م��ن ال��ن��اس ف��اري��ن م��ن قسوة 
التي  المدينة  على  الطائرات  هجوم 
الى صرخات وعويل، قائلة:�  تحولت 
اح��دي  ضربتنا  ليلة  ذات  اذك���ر   (
الطائرات وعلى اثر ذلك خرجنا من 
بنغازي الى قمينس لقد كنا اكثر من 
خمسين شخصا في شاحنة صغيرة 
 ، ال��ع��ائ��الت  م��ن  مجموعة  فكانت   ،
من  وبعض  اط��ف��ال    ، نساء  ش��ي��وخ، 
الرجال ( تسهب في الحديث قائلة:� 
) لقد اثرنا البقاء في قمينس تقريبا 

االنجليز  دخ��ل  بعدئذ   ، اشهر  ستة 
فهدأت االمور قليال � ثم تحدثت عن 
والدها الذي قالت عنه  كان ابي رجل 
متعلم بالنسبة لجيله فهوا يقرا ويكتب 
بالغتين العربية وااليطالية رغم انه لم 
يدخل مدرسة قط اال انه كان يعمل 
في المطبعة يصفف الحروف ويطبع 
الجريدة التي كانت االدارة االيطالية 
، بريد  آنذاك وهي جريدة  تصدرها 
برقه ( � وهكذا تذهب بنا بنت الوطن 
بوجدانياتها  والدها  وصف  صوب   ،
المحبة  وبكل  الصادقة  واحاسيسها 
والدي  كان   ( قائلة:�  نحوه  الجياشة 
قوية  ذو شخصية  ابيا  وسيما  رقيقا 
عطوفا كريما وقد احبني كثيرا وهو 
والدي  انشد  فتقول   ، شاعرا  ايضا 
في  يقول  الطليان  ط��رد  بعد  شعرا 
برقه  س��ووه��ا  زال  ال��ي��وم   (  � مطلعه 
� اللي ما تردى مات  رضى الرحمان 
م الطليان ( � وتقول قال ايضا ) وين 
 � الجمهور  عائطات  وين   � الشاقوف 
الشوارع  في   � ادور  وليت  عزك  بعد 
تجري حفيان � يا معفن يا سيشليان 
دخول  بعد  قائلة:�  الحديث  تواكب   )
االن��ج��ل��ي��ز ل��ل��م��رة االول����ى ع��دن��ا ال��ى 
واالبتهاج  الفرحة  غمرتنا  بنغازي 

وذلك بعد التخلص من االيطاليين (
يتبع � العدد � 2

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 

ان��ه��ا م��ع��ل��م ت��اري��خ��ي ه���ام من 
الجميلة  الليبية  الصحراء  معالم 
انسانية  احتضنت حضارات  التي 
نصيبها  تنل  ل��م  وال��ت��ي   � مختلفة 
على  والنشر  االهتمام  من  الوافر 
نطاق اوسع ولم تظهر في صور ، 
المصورين اال قليال، كمثل المعالم 
االخرى المنتشرة في ربوع ليبيا �� 

)المحرر(

لقد احتلها االيطاليون للمرو االولى 
 ، اتفاقية   ، ،وذل��ك عقب عقد صلح 
اوشي لوزان � ما بين ايطاليا وتركيا ، 
حيث دخلتها قوة كبيرة  من الطليان 
دارت  ان��ه  اال   ، الخمس  م��ن  ق��ادم��ة 
 � معركة عنيفة ما بين الطرفين يوم 
29 نوفمبر � 1912م وقد اسفرت 
سقوط  المعركة  ه��ذه  ع��ن  النتيجة 
عددا من الشهداء بالرغم من  تكبد  

العدو لهزيمة نكراء ..) المحرر (

)   من معالم  الصحراء الليبية  (

) من معارك الجهاد (

قلعة  � غات  � التاريخية

في مثل هذا � الشهر � 
نوفمبر 1912م 

) الموقع  /  زليطن (
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حوادث

اإلدارة العامة للبحث الجنائي ُتحبط عملية تهريب عملة وسبائك ذهب

بعد تقيضيها ضد مجهول 

التحريات العامة تقبض على سارق منزل رئيس اللجنة اإلجتماعية للجالية السودانية

اإلدارة العامة للبحث الجنائي: إعترافات فرد من تشكيل عصابي تقود لجريمة قتل شغلت الرأي العام

الجنائي  البحث  أحبط 
بنغازي عملية تهريب عملة 
وسبائك ذهب خارج البالد 
على  القبض  بإلقاء  وذل��ك 
محاولتهم  أث��ن��اء  مهربين 
تقدر  أجنبية  ُعملة  تهريب 
وسبائك  ي���ورو  أل��ف  بمئة 
ذهب عبر منفذ مطار بنينا 
الدولي إلى جمهورية مصر 

ومن ثم إلى تركيا .
محاولة التهريب 

عملية  ت��ف��اص��ي��ل  وع���ن 
إلقاء القبض قال المتحدث 
بإسم اإلدارة العامة للبحث 
ضابط  مساعد  الجنائي 
هناك  أن  ال��ع��رف��ي:  ول��ي��د 
ش��خ��ص��ي��ن  ك���ان���ا ب��ص��دد 
ت���ه���ري���ب ع��م��ل��ة أج��ن��ب��ي��ة 
تركيا  إلى  ذهبية  وسبائك 
عبر مطار بنينا الدولي قبل 
الجنائي  البحث  يحبط  أن 

تلك الجريمة.
وع����ن ال��ت��ف��اص��ي��ل ق��ال 
م���س���اع���د ض���اب���ط ول��ي��د 
العرفي لصحيفة " الديوان 

" أن
لإلدارة  وردت  معلومات 
الجنائي من  للبحث  العامة 

الموثوقة  ال��م��ص��ادر  أح��د 
تفيد بعزم اشخاص القيام 
ب��ع��م��ل��ي��ة ت��ه��ري��ب ع��م��الت 
ذهبية  وس��ب��ائ��ك  أج��ن��ب��ي��ة 
وذلك عبر منفذ مطار بنينا 

الدولي ".
 " أن��ه  العرفي  وأض���اف 
المعلومات  من  التأكد  فور 
التهريب  م��وع��د  وم��ع��رف��ة 
ال��ع��ام��ة  اإلدارة  أع�����دت 
للبحث الجنائي كمين عند 
التابعة  اإللكترونية  البوابة 
للبحث  ال��ع��ام��ة  ل������إلدارة 
الجنائي بطريق المطار في 

الكمين  ذل��ك  أفضى  حين 
شخصين  اس��ت��ي��ق��اف  إل���ى 

مشتبه بهم.
اإلنتقال  بعد  أن��ه  وتابع 
ب���ه���م م����ع ال��م��ض��ب��وط��ات 
ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ل��م��ق��ر 
وخ��الل  ال��ج��ن��ائ��ي  للبحث 
اعترفوا  معهم  اإلس��ت��دالل 
قبل  من  مستأجرون  أنهم 
أشخاص آخرين من خارج 
المدينة يحترفون التهريب.

خطة التهريب
بحسب  اع��ت��رف��وا  ك��م��ا 
اإلدارة  ب��إس��م  ال��م��ت��ح��دث 

الجنائي  للبحث  ال��ع��ام��ة 
أن��ه��م رس���م���وا خ���ط سير 
المضبوطات  لتلك  تهريب 
م���ن م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي عبر 
إل��ى  ال��دول��ي  بنينا  م��ط��ار 
ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر ث��م إل��ى 
عبر  تسليمها  مكان  تركيا 

مطار إسكندرية الدولي.
كما اعترفوا أيضا يقول 
العرفي ان " عملية التهريب 
القيام  عازمين  كانوا  التي 
اإلدارة  تبطلها  أن  قبل  بها 
الجنائي  للبحث  ال��ع��ام��ة 
من  ع��دد  بمساعدة  كانت 

في  المتواطئين  الموظفين 
إلعترافهم  إضافة  الدولة 
عمليات  بثالث  قاموا  انهم 
تركيا  إل��ى  مماثلة  تهريب 

خالل الفترات الماضية.
أم��������ا ف����ي����م����ا ي��خ��ص 
أحيلت  التي  المضبوطات 
للنيابة  ال��م��وق��وف��ي��ن  م���ع 
باقي  الس��ت��ك��م��ال  ال��ع��ام��ة 
فقد  القانونية  اإلج���راءات 
ألف  تسعون   " ف��ي  تمثلت 
من  وعدد  يورو  مئة  وثمان 
الخالص  ال��ذه��ب  سبائك 

مختلفة االوزان ".

أسفرت جهود التحريات العامة 
ال��ت��اب��ع��ة ل��م��دي��ري��ة أم���ن ب��ن��غ��ازي 
القبض  على  مجرم  إل��ق��اء   عن 
كبيرة  مالية  مبالغ  بسرقة  ق��ام 
بمئات  ت��ق��در  ذهبية  وم��ص��وغ��ات 
منزل  من  ال���دوالرات  من  اآلالف 
للجالية  اإلجتماعية  اللجنة  رئيس 

السودانية 
تفاصيل الواقعة 

قسم  ألعضاء  معلومات  وردت 
قيام  مفادها  العامة  التحريات 
شخص بسرقة مبالغ مالية كبيرة  
)دوالر  700,000ألف  ب�  تقدر 
أمريكي( و 400,000ألف )دينار 
تقدر  ذهبية  وم��ص��وغ��ات  ليبي( 
بقيمة 27,000 ألف )دينار ليبي(  
من منزل رئيس اللجنة اإلجتماعية  
للجالية السودانية وكانت القضية 

مقيدة ضد مجهول.
ح���ي���ث ت����م ت��ك��ل��ي��ف أع���ض���اء 

البحث  بأعمال  بالقيام  التحريات 
والتحري وجمع المعلومات و التي 
إلى شخص  الوصول  اسفرت عن 
ت����دور ح��ول��ه ال��ش��ب��ه��ات وي��دع��ى 

ط.ص.م من مواليد 1984م .
فيديو يكشف هوية السارق

ذاك الشخص بحسب المديرية 
إح��دى  التقطته  فيديو  ف��ي  ظهر 
في  الموجودة  المراقبة  كاميرات 
الشارع لحظة خروجه من المنزل 
التي تم سرقته وكان يستقل سيارة 
نوع سامسونق بيضاء اللون ، ليقوم 

أعضاء  بتكليف  التحريات  قسم 
التحريات بضبط وإحضار المدعو 
كمين  إع���داد  ت��م  حيث  ط.ص.م 
الصابري  بمنطقة  محكم وضبطه 
هيونداي  نوع  سيارة  مستقل  وهو 
أزيرا زرقاء اللون وبتفتيش السيارة 
بها  ورقة  العثور على  تم  احترازيا 
مخدر  ب��أن��ه  يشتبه  مخلوط  تبغ 
داخل  أيضا  وج��د  كما  الحشيش 
المخدرات  لتعاطي  أداة  المركبة 
)سكين  أبيض  )كنشة(وسالح  نوع 
والتعميم  القسم  إلى  وبإحضاره   )
ع��ل��ى ك��اف��ة ال��م��راك��ز وال��وح��دات 
مركزي  ل��دى  مطلوب  أن��ه  اتضح 
وبالتحقيق  والعروبة  بنينا  شرطة 
أن  رغ��م  إليه  نُسب  ما  أنكر  معه 
كل الدالئل و الشهود تثبت أنه هو  
فأتخذت  السرقة  بعملية  قام  من 
معه كافة اإلجراءات القانونية و تم 

إحالته إلى النيابة العامة .

الديوان / خاص
مقطع  الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  نشرت 
أف��راد  أح��د  م��ع  التحقيق   " ع��ن��وان  تحت  فيديو 
عليه  مقبوض  مواطنين    سيارات  عصابة سلب 
العام  ال��رأي  شغلت   قتل  جريمة  إلكتشاف  يقود 
خالل شهر رمضان الماضي بمدينة بنغازي  راح 
تشكيل  قبل  من  قتلهما   تم  شخصان  ضحيتها 

عصابي  .
تفاصيل القضية

ال��ج��ري��م��ة ارت��ك��ب��ه��ا ش��خ��ص��ان ش��ه��ر رم��ض��ان 
الماضي بعد دخولهما لمحل تحلية مياه لسرقته 
بعد  بقتله  ليقوموا  المحل   صاحب  فقاومهما 
إطالق النار عليه  وعن تفاصيل  الجريمة تحدث 
ضابط  مساعد  الجنائي   البحث  بأسم  الناطق 
العرفي قائال أن : معلومة وردت إلى قسم  وليد 
التحريات باإلدارة العامة للبحث الجنائي مفادها 
وجود تشكيل عصابي يقوم بسرقة المركبات اآللية 
داخل مدينة بنغازي وعلى الفور تم تشكيل فريق 

العصابة  هذه  عن  المعلومات  جمع  مهمته  عمل 
وتم إعداد محضر تحريات بعدها تمكن أعضاء 
القسم من القبض على أحد افراد هذا التشكيل.

سرقة وتخطيط لعملية القتل 
وتابع  باإلنتقال به إلى مقر اإلدارة العامة للبحث 
الجنائي اعترف بانضمامه لتشكيل عصابي يقوم 
اعترف  كما  المواطنين  م��ن  ال��س��ي��ارات  بسرقة 
في  تمثلت  بها  قاموا  التي  الجرائم  تلك  أبرز  ان 
سرقة مركبة آلية من أحد المواطنين في منطقة  
العصابة  اف��راد  أحد  معه  ركب  أن  بعد  بوعطني 
بينما  ما   لمكان  ليقله  استئجاره  يريد  أنه  على 
أخرى  بسيارة  يتبعهم  العصابة  اف��راد  أح��د  ك��ان 
و  توقفوا  بوعطني  منطقة  إل��ي  وصولهم  وعند 
قاموا بطعن صاحب السيارة عدة طعنات بواسطة 

سكين وقاموا بإلقائه و أخذ السيارة لبيعها.
الذي  التشكيل  ه��ذا  أن  أيضا  أوض��ح  العرفي 
كانوا وراء واقعة  أفراده هم من  قبض على أحد 
رمضان  شهر  في  مياه  تحلية  محل  قتل صاحب 

الماضي وقيضت الجريمة ضد مجهول بعد عدم 
توصل األجهزة األمنية في ذلك الوقت للفاعل.

مواجهة بالُجرم المشهود
المجرم   مع  التحقيقات  " خالل  أنه  وأض��اف   
تم مواجهته بمقطع مصور لجريمة القتل بعد أن 
قام  من  علي  التحريات  قسم  أف��راد  أحد  تعرف 
بتلك الجريمة وهو ذاته الشخص المقبوض عليه 
كانوا  العصابة  أف��راد  أح��د  أن��ه  اعترف  ال��ذي  و 
في ذلك اليوم في حالة تعاطي مخدرات  حبوب 
الهلوسة وهم من دخلوا علي ذلك المحل و قاموا 
المحل  صاحب  يأتي  ان  قبل  مالي  مبلع  بسرقة 
رصاصة  بإطالق  العصابة  اف��راد  أحد  قام  الذي 
من المسدس عليه أصابت رجله و هموا بالفرار 
اللون  رصاصية  سول  كيا  نوع  سيارتهم  بواسطة 
وذلك قبل أن يخرج صاحب المحل المصاب من 
جديد فقاموا بإطالق رصاصه اخري عليه اردته 
قتيال لكنهم لم يعرفوا وقتها ان الرصاصة الثانية 

قد اصابته في مقتل.

الديوان \ خاص
كشفت تحريات مركز شرطة رأس أعبيدة 
عن  تفاصيل قضية الجثة التي كانت ُملقاة  
آثار  وعليها  ببنغازي  الجالء  أمام مستشفى 
أمام  تم وضعها  أن  بعد  ن��اري  إط��الق عيار 

المستشفى والذ المسعف بالفرار .
تحريات

ورود  بعد  القضية  مالبسات  كشف  جاء 
شرطة  مركز  تحريات  ألع��ض��اء  معلومات 
جثة  وج��ود  مفادها  ببنغازي  أعبيدة  رأس 
من  ن��اري  بعيار  مصابة  الجالء  بمستشفى 
ت��م تكليف  ن��وع )خ���رط���وش(  حيث  س��الح 
مستشفى  إلى  باإلنتقال  التحريات  أعضاء 
المعلومات  والتحري وجمع  والبحث  الجالء 
عن الواقعة  بحسب ما ذكرت مديرية امن 
على  الرسمية  عبر صفحتها  بنغازي  مدينة 

فيسبوك.
المديرية  بحسب  المعلومات  جمع  وبعد 
القتل مشكلة عائلية  واقعة  أن سبب  اتضح 
مواليد  من  ر.ر.ع  عليه  المجني  ق��ام  حيث 
1984 بالتهجم على منزل أهل زوجته وهو 
الذي  الجاني  وك��ان  ظاهر  سكر  حالة  في 
داخ��ل   1993 مواليد  م��ن  م.ف.ح  يدعى 
المنزل حيث خرج من المنزل وقام بالرماية 
على المجني عليه بواسطة سالح ناري نوع 
)خرطوش( وقام المسعف م.ع.خ من مواليد 
1991 بإسعاف المجني عليه ووضعه أمام 

مستشفى الجالء والذ بالفرار.
كمين

وب��ع��د ال��ت��ح��ري وج��م��ع ال��م��ع��ل��وم��ات ق��ام 
أعضاء تحريات مركز رأس اعبيدة  بنكليف 
محكم  كمين  ب��إع��داد  األم���ن   مديرية  م��ن 
تمكنوا من خالله من ضبط الجاني المدعو 
تم  بينما  ازواوة  أرض  منطقة  في  م.ف.ح 
منطقة  في  م.ع.خ  المدعو  المسعف  ضبط 
المركز  إل��ى  بهم  اإلن��ت��ق��ال  وت��م  السلماني 
إليهم  وباالستدالل معهم اعترفوا بما نسب 
القانونية حيالهم  االج��راءات  كافة  واتخذت 

وتم إحالتهم الى النيابة العامة ".

مركز شرطة رأس أعبيدة  

يكشف ُمالبسات قضية الجثة الملقاة 
أمام مستشفى الجالء بنغازي
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لشؤون  الرياضة  وزارة  وكيل  عقد  
الرياضة " صالح صولة "  اجتماعا مع 
وكيل وزارة السياحة /حنان حسين / تم 
خالله التنسق والتعاون المشترك للدفع 
من  لها  والترويج  السياحية  بالرياضة 

خالل المباريات الرياضية.

مناقشة  االج��ت��م��اع  خ���الل  ت��م  ك��م��ا 
خالل  من  السياحية  بالرياضة  الدفع 
المسابقات والبرامج الرياضية المحلية 
والدولية، وتقديم برامج سياحية متميزة 
ومتنوعة  من خالل االحداث والمباريات 
الرياضية التي تقام داخل وخارج ليبيا. 

اس��ت��ع��راض خ��ط��ة وزارة  ت���م  ك��م��ا   
بالقطاع  من خالل  للنهوض  السياحة  
سياحية  وبرامج  الرياضية  المباريات 
السياحية  بالمدن  للتعريف  متميزة، 
السياحي  للمنتج  وال��ت��روي��ج  االث��ري��ة 

الليبي.

وزارتا الرياضة والسياحة تناقشان التعاون المشترك 
للدفع بالرياضة السياحية والترويج لها 

خسارة منتخبنا الوطني أمام الغابون ُتنهي آماله في التأهل إلى المونديال

االتحاد االفريقي لكرة القدم يسمح بحضور الجمهور 
الرياضي الليبي لمباراة انغوال يوم الثالثاء القادم

“كاف” يقرر إيقاف معاذ الالفي 6 مباريات.. وتغريمه مالًيا

الديوان – ريميسا
من  رسمي  بشكل  الوطني  منتخبنا  خ��رج 
العالم  ك��أس  نهائيات  إل��ى  التأهل  حسابات 
2022 قطر، عقب الخسارة يوم أمس األول 

الجمعة من منتخب الغابون.
فرسان المتوسط وّدعوا التصفيات بعد هذه 
حكم  فيها  األسباب  أحد  كان  التي  الخسارة 
المباراة، الذي احتسب ركلة جزاء مشكوك في 
إلغاء  الغابون، باإلضافة إلى  صحتها لمنتخب 
لصالح  المصراتي  أنس  سّجله  هدف صحيح 

منتخبنا الوطني.
وانتهى اللقاء الذي جمع الغابون مع منتخبنا 
الغابون،  في  فرانسيفيل  أرضية  على  الوطني 
بهدف دون رد، سجله مهاجم أرسنال اإلنجليزي 
بيير إيميريك أوباميانغ في ِشباك معاذ الالفي 
من ركلة جزاء مشكوك في صحتها، احتسبها 

حكم اللقاء األوغندي مسعود سالي.
خسارة  عقب  المجموعة  ترتيب  وأص��ب��ح 
في  مصر  ال��غ��اب��ون،  أم���ام  ال��وط��ن��ي  منتخبنا 

ثانًيا  والغابون  نقاط،   10 برصيد  الصدارة 
برصيد 7 نقاط، وليبيا ثالًثا برصيد6  نقاط، 

وأنغوال في المركز األخير.

تلقى االت��ح��اد  ال��ع��ام  لكرة 
القدم خطاًبا رسمًيا من االتحاد 
األفريقي لكرة القدم يقرر فيه 
الجماهير  ب��ح��ض��ور  ال��س��م��اح 
بتصفيات  الخاصة  المباريات 
لكأس  المؤهلة  أفريقيا  أم��م 
العالم قطر 2022، باإلضافة 
التي  الكروية  المنافسات  إلى 
الفترة  ف��ي  "ال��ك��اف"  ينظمها 

المقبلة. 
وعليه فإن الجمهور الرياضي 
غياب  ب��ع��د  سيحضر  الليبي 
الوطني  منتخبنا  مباراة  طويل 
القادم  الثالثاء  أمام انغوال يوم 

بملعب بنينا بنغازي  .
ووض���ع  "ال��ك��اف" ع��دد من 
الجماهير  لحضور  الشروط, 
للمدرجات. الكاملة  بالسعة 
وم��ن��ه��ا م���واف���ق���ة ال��س��ل��ط��ات 

الصحية بكل دولة.
معتمد  الملعب  ي��ك��ون  وأن 
وال��ل��ج��ان  الفيفا  م��ن  رس��م��ًي��ا 
وحضور  ب��ال��ك��اف،  المختصة 
بروتوكول  وف��ق  يتم  الجمهور 

ال��ف��ي��ف��ا ال����خ����اص ب��ف��ي��روس 
“كورونا. 

وآخ���ر ال��ش��روط ه��ي تعيين 
ض��اب��ط أم���ن وس��الم��ة وطني 

لتنظيم اللقاء . 
ي��واج��ه  أن  ال���م���ق���رر  وم����ن 
ضيفه  ال���وط���ن���ي  ال��م��ن��ت��خ��ب 
الثالثاء  ي��وم  أن��غ��وال،  منتخب 
نوفمبر   من شهر  الموافق 16 
ال��ج��اري ب��ب��ن��غ��ازي ع��ل��ى تمام 
حيث  م��س��اء،  الثالثة  الساعة 
الليبية حضور  تأمل الجماهير 
عن  طويل  غياب  بعد  المباراة 
مساندة المنتخب بالمدرجات. 

القدم “كاف”  لكرة  أرسل االتحاد األفريقي 
الماضية،  ال��س��اع��ات  خ��الل  رس��م��ًي��ا،  خطاًبا 
بالعقوبة  فيه  يُخطره  االتحاد  نادي  إدارة  إلى 

الُموّقعة على حارسه معاذ الالفي.
داخل  مصادره  من  “ريميسا”،  موقع  وعلم 
من  خطاًبا  تلقت  اإلدارة  أن  االت��ح��اد،  ن��ادي 
االتحاد األفريقي لكرة القدم بخصوص العقوبة 

الُموّقعة على الالفي.
وقرر الكاف معاقبة الحارس باإليقاف لمدة 

دفع  مع  القارية  المسابقات  في  مباريات  ست 
غرامة تقدر قيمتها عشرة آالف دوالر.

من  العنيف  التدخل  بعد  “كاف”  قرار  وجاء 
الحارس على زميله ومواطنه حمدو الهوني في 
مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في إياب 

دور ال�32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
الهوني  على  بتهور  تدخل  قد  الالفي  وك��ان 
على  الالعب  أجبرت  التي  الكرات  إحدى  في 
الخروج مصاًبا من المباراة، مما اعتبره “كاف” 

أمًرا يستوجب العقوبة.
زي��ارة  ال��م��ب��اراة على  ال��الف��ي بعد  وح���رص 
له،  واالعتذار  حالته  على  واالطمئنان  الهوني 

في بادرة أخالقية طيبة.
الترجي  بين  جمعت  التي  المباراة  أن  يُذكر 
واالتحاد كانت قد انتهت بفوز الفريق التونسي 
، األمر الذي منحهم بطاقة التأهل  بهدف دون ردٍّ
لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بينما 

انتقل االتحاد لبطولة الكونفدرالية.

ع��ق��د ي����وم اإلث��ن��ي��ن ال���م���اض���ي، ب��ق��اع��ة 
االج���ت���م���اع���ات ب���ن���ادي ش���م���ال ب��ن��غ��ازي، 
وبحضورعضو لجنة المسابقات العامة عن 
االتحاد  وأعضاء  ورئيس  األول��ى،  المنطقة 
ومندوبي  بنغازي،  الطائرة  للكرة  الفرعي 

أندية الهالل والمروج واألهلي والنصر.
للكرة  الليبي  ال���دوري  قرعة  إج��راء  وت��م 
بعد  العامة  الالئحة  ومناقشة  ال��ط��ائ��رة، 
تنقيحها وتعديلها من اللجنة المكلفة بذلك.

وجاءت القرعة كالتالي :
-األسبوع األول

األهلي ببنغازي × المروج.
الهالل × النصر .

-األسبوع الثاني
النصر × المروج.

الهالل × األهلي ببنغازي.
بمرحلة  واألخ���ي���ر  ال��ث��ال��ث  -األس���ب���وع 

الذهاب.
الهالل × المروج.

األهلي ببنغازي × النصر .
تجدر اإلشارة أن الدوري سينطلق يوم 15 
نوفمبر الجاري، بقاعة أحمد موسي بمدينة 
سليمان  المرحوم  مجمع  النشغال  ال��م��رج 
بتطعيمات  الصحة  وزارة  قبل  الضراط من 

فيروس كورونا.

االتحاد الفرعي للكرة الطائرة 
يحدد قرعة الدوري الليبي للكرة 

الطائرة المنطقة األولى


