
يومي  الرسمية  جلسته  النواب  مجلس  استأنف 
مجلس  رئيس  برئاسة  الماضيين  والثالثاء  اإلثنين 
النائب  وبحضور  صالح  عقيلة  المستشار  النواب 
يوم  جلسة  وافتتحت  حومه،  أحميد  الدكتور  الثاني 
االثنين بكلمة للسيد رئيس مجلس النواب حول عدد 
من القضايا عقبها استماع إلحاطة من لجنة خارطة 
المتحدث  وبحسب  إليه،  توصلت  ما  حول  الطريق 
الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق 

فأن جلسة االثنين خلصت إلى:
1 -  يشرع مكتب المقرر بالمجلس باستالم ملفات 
الترشح لرئاسة الوزراء ويقوم مكتب المقرر بفحص 
الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل 
استالمها وتخطر لجنة خارطة الطريق للتشاور مع 
مجلس الدولة لعرضها على مجلس النواب في جلسة 
المجلس الثالثاء 08 فبراير الختيار رئيس مجلس 
الوزراء وجلسة 07 فبراير لالستماع للمترشحين .

2 -  عرض قانون األمن الداخلي وقانون الرياضة 
على مجلس النواب في جلسة غٍد الثالثاء.

ال��ن��واب  بمجلس  المالية  لجنة  مطالبة    -  3
باالسراع في دراسة قانون توحيد المرتبات للعاملين 

بالدولة وعرضه جلسة اإلثنين القادم.
األمين  ومستشارة  السفراء  بعض  مطالبة    -  4
الشؤون  ف��ي  التدخل  بعدم  المتحدة  لألمم  ال��ع��ام 

الليبية.

منع  في  التحقيق  في  العام  النائب  مطالبة   -  5
طائرة السادة النواب من الهبوط في مطار امعيتيقة.
ال��ن��واب  بمجلس  ال��ط��اق��ة  لجنة  مطالبة   -  6
بشأن  للكهرباء  العامة  الشركة  رئيس  باستدعاء 
الحلول  وع��رض  طويلة  لفترات  الكهرباء  إنقطاع 

الالزمة على مجلس النواب.
تولوا  الذين  النواب  السادة  أسماء  عرض    -  7
مناصب حكومية أو شركات أو مؤسسات أو انقطعو 
بواجباتهم  واالخالل  للقوانين  بالمخالفة  العمل  عن 

في جلسة غٍد الثالثاء.
واستكمل المجلس في جلسة يوم الثالثاء النقاش 
حول ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق، وبحسب 
السيد  ال��ن��واب  مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث 

عبدالله بليحق فان الجلسة خلصت إلى:
الدولة  مجلس  مع  بالتشاور  لجنة  تشكيل    –  1

على أن يكون غالبية أعضاءها من الخبراء وبشروط 
الدستوري  اإلع��الن  بتعديل  مقترح  لتقديم  محددة 
واعتماده  عليه  للتصويت  النواب  لمجلس  واحالته 
للمفوضية  واح��ال��ت��ه  للدستور  م��ش��روع��اً  باعتباره 

الوطنية الُعليا لالنتخابات لالستفتاء عليه.
2 –  العمل على إعادة النظر في رؤساء األجهزة 

الرقابية ووكالئهم.
بضرورة  بالمجلس  المالية  لجنة  مطالبة    –  3
وقت  بأسرع  االستثمارية  المحافظ  قانون  إحالة 

ممكن.
لألمم  ال��ع��ام  األم��ي��ن  إب��الغ  على  التأكيد   –  4  
الليبي  الشأن  في  األجنبي  التدخل  بوقف  المتحدة 
وع��ل��ى وزارة ال��خ��ارج��ي��ة إت��خ��اذ م��ا ي��ل��زم الح��ت��رام 
واالع��راف  الليبي  للقانون  األجنبية  ال��دول  سفراء 

الدبلوماسية.

الوزراء ال��وزراء ويحدد موعد اختيار رئيس  الترشح لرئاسة مجلس  النواب يقرر استالم ملفات  مجلس 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

رئيس المجلس الرئاسي يؤكد على تعزيز 
التعاون والتنمية واألمن في إفريقيا

اخبار

اخبار

ص2

ص3

رئيس مجلس النواب: تأخير إقالع طائرة النواب 
من مطار معيتيقة “عمل يمس األمن القومي”

اخبار

اقتصاد

ص4

ص5

رئيس الوزراء يتابع خطة مصرف االدخار 
واالستثمار العقاري للعام 2022م

المؤسسة الوطنية للنفط وشركة النفط البريطانية 
"بي بي" يتفقان على تنفيذ اتفاقية 2018

مجلس  رئ��ي��س  ال��ت��ق��ى 
عقيلة  المستشار  النواب 
ص����ال����ح ي������وم االرب����ع����اء 
الماضي بمكتبه في مدينة 
الجزائري  السفير  القبة 
سليمان  السيد  ليبيا  لدى 
المتحدث  وبحسب  شنين، 
مجلس  ب��اس��م  ال��رس��م��ي 
عبدالله  ال��س��ي��د  ال��ن��واب 
تناول  اللقاء  ف��ان  بليحق 
تطورات األوضاع في ليبيا 

بين  الثنائية  وال��ع��الق��ات 
حيث  الشقيقين،  البلدين 
ال��ج��زائ��ري  السفير  أك���د 
ع���ل���ى م���وق���ف ال���ج���زائ���ر 

ال��ن��واب  لمجلس  ال��داع��م 
الشرعية  السلطة  بصفته 
في  المنتخبة  ال��وح��ي��دة 
لحق  واحترامها   ، البالد 

اختيار  في  الليبي  الشعب 
كافة  ودع���م   ، يمثله  م��ن 
ال��ن��واب  مجلس  ق����رارات 

الليبي .

ال���ت���ق���ى رئ���ي���س م��ج��ل��س 
عقيلة  ال��م��س��ت��ش��ار  ال��ن��واب 
مدينة  ف��ي  بمكتبه  ص��ال��ح 
الماضي  االح���د  ي��وم  القبة 
رئيس الهيئة العامة لألوقاف 
األستاذ  اإلسالمية  والشؤون 
اللجنة  ورئيس  الحداد  عمر 
الشيخ  بالهيئة  لالفتاء  العليا 
حيث   ، عبدالحفيظ  أحمد 

بحث اللقاء سبل دعم الهيئة 
وال��ش��ؤون  ل��ألوق��اف  العامة 
العليا  واللجنة  االس��الم��ي��ة 

لالفتاء.
رئيس  ك��رم  اللقاء  وعقب 
النواب  مجلس  رئيس  الهيئة 
على كافة المجهودات الجبارة 
التي قام بها في سبيل خدمة 

الوطن والمواطن.

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة 
صالح يوم االربعاء الماضي بمكتبه في مدينة 
القبة سفير اإلتحاد األوروبي لدى ليبيا خوسيه 
باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب  ساباديل، 
مجلس النواب السيد عبدالله بليحق فان اللقاء 
البالد،  في  السياسية  المستجدات  آخر  بحث 
وأكد المستشار عقيلة صالح خالل اللقاء على 
”أننا نريد رئيس حكومة لكل الليبيين” مشيراً 
الدولة  مجلس  مع  المشاورات  استمرار  إل��ى 
تعديل  مسار  وأهمها  المسارات  من  عدد  في 

اإلعالن الدستوري والحكومة الجديدة، مجدداً 
رفضه اإلمالءات الخارجية والتدخل الخارجي، 
النواب على اإلستمرار  كما أكد رئيس مجلس 
في دعم العملية االنتخابية وإجراء االنتخابات 
إزالة  عقب  الليبية  لألزمة  األمثل  الحل  كونها 
العوائق التي قدمتها المفوضية الوطنية الُعليا 
اإلتحاد  سفير  أك��د  جانبه  وم��ن  لالنتخابات. 
األوروبي لدى ليبيا على دعم اإلتحاد األوروبي 
إلرادة الشعب الليبي، كما أكد على دعم قرارات 

مجلس النواب.

رئيس مجلس النواب يلتقى السفير الجزائري لدى ليبيا

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الهيئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية

رئيس مجلس النواب يلتقي سفير اإلتحاد األوروبي

وصل رئيس المجلس الرئاسي، " محمد 
المنفي " مساء يوم أمس األول الجمعة، إلى 
للمشاركة  أبابا،  أديس  اإلثيوبية  العاصمة 
لمؤتمر  ال���35  العادية  ال��دورة  أعمال  في 
قمة االتحاد اإلفريقي، المنعقد على مدار 
يومين. ويُشارك " المنفي " في هذه القمة 
مع عدد كبير من الرؤساء والقادة ورؤساء 
تناقش  التي  اإلفريقية،  البلدان  حكومات 
تعزيز الجهود القارية المشتركة، لمكافحة 
اقتصاديات،  على  كورونا  جائحة  تداعيات 
على  اإلفريقية  الشعوب  وأم���ن،  وص��ح��ة، 

المستويين الوطني واإلقليمي .
كما تناقش القمة ُسبل اإلرتقاء باالتحاد 
العالقات  تطوير  على  والعمل  اإلفريقي 
اإلف��ري��ق��ي��ة - اإلف��ري��ق��ي��ة، ب��اإلض��اف��ة إلى 
العديد من القضايا الراهنة التي تهم بلدان 

القارة.

وزير  ال��وزراء،  مجلس  رئيس  نائب  افتتح 
ال��ص��ح��ة ال��م��ك��ل��ف رم���ض���ان أب��وج��ن��اح ي��وم 
الفائقة  العناية  قسمي  الماضي  الخميس 
للحروق والعمليات الكبرى بمستشفي جراحة 

الحروق والتجميل بطرابلس.
وق����ام "أب���وج���ن���اح"، ب��ج��ول��ة ف���ي اق��س��ام 
للمستشفى  العام  المدير  رفقة  المستشفى 
وعدد من االختصاصيين والفنيين والعناصر 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة ال��م��س��اع��دة، واس��ت��م��ع 
العمل  سير  ح��ول  المسؤولين  آلراء  خاللها 
بالمستشفى، واحتياجات الوحدات واألقسام.
بافتتاح  سعادته  ع��ن  "أب��وج��ن��اح"،  وع��ب��ر 
بطرابلس،  الحروق  بمستشفى  األقسام  هذه 
موكداً عزم الحكومة مواصلة إصالح القطاع 

الصحي رغم كل الظروف.
مواجهة  هي  الحكومة  أول��وي��ة  ب��أن  وأك��د 
داعًيا  ك��ورون��ا،  جائحة  من  الرابعة  الموجة 
باإلجراءات  وااللتزام  اللقاح  ألخذ  الليبيين 

االحترازية.

رئيس المجلس الرئاسي يصل العاصمة أديس 
أبابا للمشاركة في أعمال الدورة العادية 

ال�35 لمؤتمر قمة االتحاد اإلفريقي

رمضان أبوجناح يفتتح قسمي العناية الفائقة 
للحروق والعمليات الكبرى في مستشفى 

جراحة الحروق والتجميل بطرابلس
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 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

وال  ●  . تنشر  لم  أم  نشرت  سواء  ترد  ال  ترد  التي  امل��واد 
تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة .

حق الرد مكفول . ●

رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر:

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

عنوان الصحيفة

• تنويه

ب���ن���غ���ازي  ن�������ادي  م���ج���م���ع   -  21 رق������م  م���ك���ت���ب 
ب���ن���غ���ازي   - ال���ل���ي���ث���ي   - ل���ل���ت���س���وق  اجل�����دي�����دة 

ال���ب���ري���د اإلل���ك���ت���رون���ي
info@aldiywan.ly

0612232104
0912090770

ف������������������اك������������������س
ه������������������ات������������������ف

صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  استنكر 
تأخير  ص��ال��ح،  عقيله  المستشار 
إقالع الطائرة التي تحمل عددا من 
الدولي  معيتيقة  مطار  من  النواب، 
ي��وم األح���د ال��م��اض��ي؛ ع��ن حضور 
طبرق،  ف��ي  االث��ن��ي��ن  ال��ي��وم  جلسة 
م��ع��ت��ب��را ذل���ك ع��م��ال ي��م��ّس األم��ن 

القومي ووحدة البالد.

إنه  صالح:  عقيله  المستشار  وق��ال 
أسباب  أو  فنية  عوائق  هناك  تكن  لم 
مشيرا  الطائرة،  إقالع  لتأخير  قانونية 
إلى أن ما حدث هو جريمة تقييد حرية 

األشخاص من التنقل.
النائب  النواب  رئيس مجلس  وطالب 
تحقيق  بفتح  المختصة  والجهات  العام 

بهذه الواقعة.

لجنة  رئ��ي��س  ال��ت��ق��ى 
ال���خ���ارج���ي���ة ب��م��ج��ل��س 
”يوسف  السيد  ال��ن��واب 
التقنية  عبر   ” العقوري 
االفتراضية يوم الخميس 
ال�����م�����اض�����ي، ب��ن��ظ��ي��ره 
اإليطالي السيد ”بيروني 
ف��اس��ي��ن��و” وأع���ض���اء من 
بمجلس  الخارجية  لجنة 
ال���ن���واب اإلي��ط��ال��ي من 
ال��ح��زب ال��دي��م��ق��راط��ي، 
ح���زب إي��ط��ال��ي��ا ل��الم��ام، 
ح��زب ال��راب��ط��ة، وح��زب 

عاشت إيطاليا .
وتناول اللقاء التطورات 
في  ال��راه��ن��ة  السياسية 
وسبل  والمنطقة  ليبيا 
لالستقرار  إيطاليا  دعم 

ف����ي ل��ي��ب��ي��ا وع������دد م��ن 
تهم  ال���ت���ي  ال���م���واض���ي���ع 
ال��ب��ل��دي��ن، أب��رزه��ا ملف 
التعاون  وبرامج  الهجرة 

بين البلدين .
الجانب  العقوري  وهنأ 

رئيس  بانتخاب  اإليطالي 
للجمهورية، مجددا شكره 
دعم  ف��ي  إيطاليا  ل���دور 
ال��ف��ت��رة،  ه���ذه  ف��ي  ليبيا 
م����ؤك����دا ع���ل���ى ض�����رورة 
ال���ت���ن���س���ي���ق ال��م��س��ت��م��ر 

ل��م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات 
ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي ت��م��ر بها 

المنطقة .
ب������دوره أك����د ال��س��ي��د 
فاسينو حرص بالده على 
ودع��م  ليبيا  م��ع  التعاون 

استقرارها، ألن هذا يؤثر 
المنطقة  استقرار  على 
ب��أك��م��ل��ه��ا، م��ض��ي��ف��اً ب��أن 
أولويات  رأس  على  ليبيا 
إيطاليا  في  المسؤولين 
ألن ذلك يرتبط بمصالح 
كما  ايطاليا،  واس��ت��ق��رار 
ج����دد ال��س��ي��د ف��اس��ي��ن��و 
اس����ت����ع����داد ال���ب���رل���م���ان 
مجلس  لدعم  اإلي��ط��ال��ي 
النواب الليبي من الجانب 

الفني .
وف�����ي ن���ه���اي���ة ال��ل��ق��اء 
على  ال���ج���ان���ب���ان  ات���ف���ق 
م��واص��ل��ة االج��ت��م��اع��ات 
الزيارات  وتبادل  الدورية 
البرلمانية لتكوين أرضية 

مشتركة للعمل

رئيس مجلس النواب:

تأخير إقالع طائرة النواب من مطار معيتيقة “عمل يمس األمن القومي”

رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يلتقي بنظيره اإليطالي
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لتمثيل  الموفدين  السفراء  من  عدد  أدى 
الماضي،  الخميس  ي��وم  ال��خ��ارج،  في  ليبيا  
المجلس  رئ��ي��س  أم����ام  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ي��م��ي��ن 
الرئاسي، السيد محمد المنفي، وهم صالح 
المملكة  ل��دى  ليبيا  سفير  امرحيل،  أحمد 
ليبيا  ، سفير  الدادة  إبراهيم  المتحدة، عمر 
لدى جمهورية ساحل العاج، فرج عبد الحميد 
العراق،  لدى جمهورية  ليبيا  الحاسي، سفير 
لدى  ليبيا  سفير  العبيدي،  محمد  منصف 

جمهورية غامبيا.
وأكد السيد المجلس الرئاسي للسفراء، 
مهمة  ب��أن  اليمين،  أدائ��ه��م  مراسم  خ��الل 
تمثيلهم لليبيا في الخارج، ينبغي أن تُساهم 
في تعزيز عالقاتها مع الدول الموفدين لها، 
المكلفين  المهام  في  التوفيق  لهم  متمنياً 

بها.
ليبيا  تمثيل  على  بالعمل  السفراء  وتعهد 
حرصهم  مؤكدين  تمثيل،  أحسن  الخارج  في 
على تطوير عالقات ليبيا مع الدول الموفدين 

إليها.

عدد من السفراء الموفدين لتمثيل ليبيا في الخارج 
يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي  أك������د رئ����ي����س ال��م��ج��ل��س 

محمد  ال��س��ي��د  ال���رئ���اس���ي، 
المنفي، في الكلمة التي ألقاها 
اجتماع  ف��ي  مشاركته  خ��الل 
لجنة رؤساء الدول والحكومات 
بشأن توجيه وكالة النيباد، عبر 
تطبيق "زووم"، أن تداعيات وباء 
كورونا جعلت أنظمتنا الصحية 
ف���ي ح����رب م��س��ت��م��رة م��ع��ه، 
أعمالنا  على  أثر  ال��ذي  األم��ر 
وتنسيقنا واجتماعاتنا، إضافة 
االقتصاد  على  تأثيراته  إل��ى 

وعلى جهود التنمية.
وأكد السيد رئيس المجلس 
التركيز  الرئاسي على ضرورة 
ت��ن��م��ي��ة وت���ع���زي���ز رأس  ع��ل��ى 
ال���م���ال ال��ب��ش��ري، وال��ح��ف��اظ 
من  يمكننا  غذائي،  أم��ن  على 
مجابهة ما نواجه من تحديات 
طبيعية  وك�������وارث  وب���ائ���ي���ة، 
التنمية  إل���ى  وأش����ار  ط��ارئ��ة، 
بمفهومها الشامل في الظروف 
للدول  االستثنائية  أم  العادية 
التنسيق  تتطلب  األع���ض���اء، 
ع��ل��ى ال��م��س��ت��وي��ات ال��ق��اري��ة، 

واإلقليمية، والوطنية.
وب����ي����ن رئ����ي����س ال��م��ج��ل��س 
ال���رئ���اس���ي أه��م��ي��ة إش����راك 
المالية  مؤسساتنا  وان��خ��راط 

اإلقليمية،  أو  القارية،  س��واء 
أو الوطنية، وكذلك الشراكات 
ف���ي صنع  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، 
وام���ت���الك ت��ن��م��ي��ة إف��ري��ق��ي��ة، 
واح��ت��ي��اج��ات  واق���ع  م��ن  تنبع 
القارة، ووفق رؤية المؤسسات 
وإنجاح  المتاحة،  والمقدرات 
التي  ال��م��ش��ت��رك��ة  ال��م��ش��اري��ع 

يرعاها النيباد.
وشدد السيد رئيس المجلس 
الرئاسي على ضرورة استكمال 
الجهود التي تحققت في فترات 
سابقة، والعمل بموجب اإلرادة 
لعدم  اإلف��ري��ق��ي��ة  ال��س��ي��اس��ي��ة 
توريث األجيال القادمة ويالت 
الحروب، من أجل تقديم قارة 
فيها  تتحقق  مستقلة،  ق��وي��ة 
واألج��ن��دة  وال��ب��رام��ج  الخطط 
االستقالل  بتحقيق  ال��ق��اري��ة، 

المالي لتمويل برامج التنمية.

وط���ال���ب رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س 
تنفيذ  ب����ض����رورة  ال���رئ���اس���ي 
االستثنائية  ال��دورة  مخرجات 
لقمة رؤساء الدول والحكومات 
ح����ول اس���ك���ات ال���ب���ن���ادق في 
تأتي  لن  التنمية  ألن  إفريقيا، 
إال بتحقيق األمن واالستقرار، 
عليه  العمل  يجري  م��ا  وه��ذا 
في ليبيا، من خالل االستفادة 
اإلقليمية  والجهود  األط��ر  من 
القطاع  إص��الح  في  والقارية 
المؤسسات،  وتعزيز  األم��ن��ي، 
وصوالً إلى التنمية المستدامة.
وأكد السيد رئيس المجلس 
الرئاسي على ضرورة أن تتولى 
تعزيز  في  أكبر  دوراً  "النيباد" 
خالل  م��ن  الوطنية،  ال��ج��ه��ود 
المجاالت  في  التنويع  إيجاد 
ال  دخل  ومصادر  االقتصادية، 
االستثنائية  بالظروف  تتأثر 

ص��م��ود  وت���ع���زز  األوب����ئ����ة  أو 
السيد  وأق��ت��رح  المجتمعات، 
ال��رئ��ي��س إع��ت��م��اد م��ن��ظ��وم��ة 
على  ترتكز  تنموية،  إفريقية 
المالية  واألجهزة  المؤسسات 
التنمية  أج��ل  م��ن  والتنموية، 
اإلفريقي،  والتكامل  الشاملة 
من خالل تنفيذ أجندة إفريقيا 

2063 م.
وفي ختام كلمته، أكد السيد 
على  الرئاسي  المجلس  رئيس 
االستراتيجية  ال��خ��ط��ة  دع���م 
تحقيق  ف��ي  س����واًء  ل��ل��وك��ال��ة، 
األن���ش���ط���ة ال���ب���رام���ج���ي���ة أو 
األهداف التنظيمية، والتنسيق 
م��ع أج��ه��زة ول��ج��ان االت��ح��اد 
كاللجنة  المعنية،  اإلف��ري��ق��ي 
المعنية بتنفيذ أجندة 2063، 
وال��ل��ج��ن��ة ال��ف��رع��ي��ة ل��ل��ت��ج��ارة 
واالق��ت��ص��اد، وأج���ه���زة أم��ان��ة 
منطقة التجارة الحرة القارية، 
وكذلك مع الجامعة اإلفريقية، 
القارة  لمؤسسات  يكون  وأن 
الجامعية والبحثة دور كمراكز 
التفكير،  في  إفريقية  امتياز 
والتدريب،  المشورة،  وتقديم 
إلن���ت���اج م��ع��رف��ة ف��اع��ل��ة في 
مجال التنمية، وفي المجاالت 

الداعمة لها.

السيد  الرئاسي،  المجلس  رئيس  وص��ل 
األول  أم���س  ي���وم  م��س��اء  ال��م��ن��ف��ي،  محمد 
الجمعة، إلى العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، 
ال�35  العادية  الدورة  أعمال  في  للمشاركة 
بأديس  المنعقدة  اإلفريقي،  االتحاد  لقمة 

أبابا على مدار يومين.
ويُشارك السيد الرئيس في هذه القمة، 
م��ع ع��دد كبير م��ن ال��رؤس��اء، وال��ق��ادة، 
ورؤساء حكومات البلدان اإلفريقية، التي 
تناقش تعزيز الجهود القارية المشتركة، 
على  كورونا  جائحة  تداعيات  لمكافحة 
الشعوب  وأم���ن،  وص��ح��ة،  اقتصاديات، 
الوطني  المستويين  ع��ل��ى  اإلف��ري��ق��ي��ة 
باالتحاد  اإلرت��ق��اء  وُس��ب��ل  واإلق��ل��ي��م��ي، 

اإلفريقي، والعمل على تطوير العالقات 
إلى  باإلضافة  اإلفريقية،   - اإلفريقية 
تهم  التي  الراهنة  القضايا  من  العديد 

بلدان القارة.

وكان في استقبال السيد الرئيس، السيدة 
المناطق  وتنمية  الري  وزيرة  محمد  عائشة 
والطاقة  المياه  وزي��ر  وال��س��ادة  المنخفضة 

ووزير المعادن والنفط.

التقى نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي 
االتحاد  بعثة  برئيس  الحبري"  سالم  "علي 
األوروبي الى ليبيا ، "خوسيه ساباديل" ، وتم 
خالل اللقاء بحث سبل التعاون بين االتحاد 

األوروبي وليبيا بصفة عامة .
غ��ّرد  "ت��وي��ت��ر"  شبكة  عبر  حسابه  وف��ي 
مع  ممتازا  اللقاء  )ك��ان   : قائال  "ساباديل" 
على  وتركز   ، الحبري  علي  المحافظ  نائب 

في  المالي  النظام  ومساهمة  الشمل  ل��م 
االنتعاش االقتصادي واالزدهار في ليبيا .

مشاركين  كرؤساء  الوروبي  االتحاد  وان 
استعداد  على  االقتصادية  العمل  لمجموعة 
سيعزز  الذي  الشامل  االعمار  اع��ادة  لدعم 
حيث   ، واالس��ت��ق��رار  وال��وح��دة  المصالحة 
يمكن لالقتصاد ان يكون المحرك الرئيسي 

للسالم( .

الدولي  والتعاون  الخارجية  وزيرة  التقت 
"نجالء المنقوش" يوم األربعاء الماضي، وزير 
خارجية تونس "عثمان الجرندي"، وذلك على 
هامش اجتماعات الدورة االربعين للمجلس 
التنفيذي لالتحاد االفريقي المنعقدة باديس 

أبابا.
صفحتها  عبر  الخارجية  وزارة  وذك��رت 

تناول  االج��ت��م��اع  أن  فيسبوك  م��وق��ع  على 
تعزيز وتنمية العالقات الثنائية بين البلدين 
القضايا  في  والتشاور  التنسيق  واستمرار 
الصعيدين  على  المشترك  االهتمام  ذات 
اإلقليمي والقاري، خاصة المواضيع والبنود 
المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية 

للمجلس التنفيذي.

رئيس المجلس الرئاسي يؤكد على تعزيز التعاون والتنمية واألمن في إفريقيا

رئيس المجلس الرئاسي يصل أديس أبابا للمشاركة في أعمال الدورة العادية ال�35 لقمة االتحاد اإلفريقي

مبعوث االتحاد األوروبي الى ليبيا يؤكد استعداد االتحاد لدعم االستقرار

وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها التونسي تعزيز وتنمية العالقات الثنائية بين البلدين

السيد  الرئاسي،  المجلس  رئيس  ش��ارك 
في  ال��م��اض��ي،  اإلثنين  ي��وم  المنفي،  محمد 
مشروع  استكمال  أع��م��ال  تدشين  م��راس��م 
تنفيذه  سيتم  الذي  الثالث،  الدائري  الطريق 
الشعال  غ��وط  من  بداية  م��راح��ل،  أرب��ع  على 
الدين  صالح  وتقاطع  المطار  بطريق  م��روراً 
شاطئ  إلى  وص��والً  الثاني  الدائري  بالطريق 
وذل��ك  معيتيقة،  م��ط��ار  م��ن  ب��ال��ق��رب  البحر 
الوطنية،  ال��وح��دة  حكومة  رئ��ي��س  بحضور 
السيد عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء 
ومديروا األجهزة التنفيذية وائتالف الشركات 

المصرية المنفذة للمشروع. 
وتم خالل مراسم تدشين المشروع، التوقيع 
على عدة عقود جديدة لتنفيذ عدد من مشاريع 
الطرقات الجديدة، أهمها طريق أجدابيا جالو 
غات  أوب��اري  وطريق  كيلومتر،   252 بمسافة 
بمسافة  360 كيلومتر، وأربعة كباري جديدة 
وعدد من الطرق والجسور في تقاطع الدائري 
تنفيذ  و  بنغازي،  المطار بمدينة  الرابع وطريق 
في  الصحي  ال��ص��رف  مياه  معالجة  محطات 

سبها وأجدابيا.
في  الرئاسي  المجلس  رئيس  السيد  وأش��اد 
كلمته أمام الحضور، بأهمية المشروع والجهود 
ضمن  الوطنية،  ال��وح��دة  حكومة  بذلتها  التي 
والتي  الحياة،  وع��ودة  اإلعمار  إلع��ادة  خطتها 
ستشمل عدداً من المشاريع في مناطق مختلفة، 
السيما أننا لم نشاهد مشاريع بهذا الحجم منذ 
سنوات، معتبراً أن استكمالها في المدة الزمنية 
المحددة يُعد انطالقة قوية في مجال اإلعمار 

والتنمية.
المجلس  رئ��ي��س  ال��س��ي��د  م��ش��ارك��ة  وت��أت��ي 
أهمية  على  تأكيداً  الحدث،  هذا  في  الرئاسي 
يتعلق  فيما  وخاصة  التحتية،  بالبنية  االهتمام 

بمشاريع تنفيذ الطرق في كل أنحاء البالد.

رئيس المجلس الرئاسي ُيشارك في تدشين 
مشروع استكمال مراحل الطريق الدائري الثالث 

وتوقيع عدد من عقود الطرق الجديدة
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الحميد  عبد  السيد  ال���وزراء  رئيس  ش��ارك 
بفعاليات  الماضي  االثنين  ي��وم  مساء  الدبيبة 
اليوم الثاني للبرنامج التدريبي )روافع 2( والذي 
في  المتفوقين  الشباب  م��ن  ع��دد  ب��ه  ي��ش��ارك 
الشهادة الثانوية من كافة مناطق ليبيا، بحضور 
وزير الحكم المحلي والتعليم العالي ، والشباب 
، والدولة لالتصال والشؤون السياسية ، ووكيل 

وزارة الخارجية لشؤون المنظمات. 
تساؤالت  عن  لإلجابة  اليوم  ه��ذا  وخصص 
ليبيا،  ف��ي  السياسية   الحياة  ح��ول   الشباب 
االدارة  تفعيل  وآل��ي��ة  ال��دس��ت��ور،  ف��ي  ودوره����م 
المحلية ودورهم في إنجاحها، ومستوى التعليم 

العالي في ليبيا والعمل على معالجة مشاكله. 
وت��ح��دث ع��دد م��ن ال��ش��ب��اب وال��ش��اب��ات في 
ألفكارهم  طرحهم  خ��الل  م��ن  الملفات  ه��ذه 
والنقاس حول  الرد  ال��وزراء  وتولى  وتساؤالتهم، 

هذه التساوالت. 
بأن  ال����وزراء  رئ��ي��س  السيد  أك��د  كلمة  وف��ي 
االهتمام بالشباب هدفا أساسي لحكومة الوحدة 
مالمح  رسم  في  دوره��م  على  مؤكًدا   ، الوطنية 
الحرب  وتنبذ  للبناء  تهدف  التي  الجديدة  ليبيا 

واالنقسام.

اجتمع وزير المواصالت " محمد الشهوبي 
" مع رئيس النقابة العامة للمراقبين الجويين 
المراقبين  البوسيفي، ورئيس نقابة  " فتحي 

الجويين طرابلس " نوري أبو رزة ".
وت��رك��ز االج��ت��م��اع ح��ول أوض���اع المالحة 
ال��ج��وي��ة، وك���ذل���ك ال��م��راق��ب��ي��ن ال��ج��وي��ي��ن، 
من  للرفع  لهم  التدريب  ببرامج  واالهتمام 
المالحة  أج��ه��زة  لتوفير  إض��اف��ة  كفاءتهم، 

الجوية ومعايرتها.

رئيس الوزراء يشارك وزارة الشباب فعاليات 
البرنامج التدريبي )روافع(

وزير المواصالت يستعرض مع النقابة العامة 
للمراقبين الجويين اوضع المالحة الجوية

رئيس الوزراء يشارك فاعليات الحفل الختامي لجائزة  
ليبيا المحلية لحفظ القران الكريم

مجلس إدارة هيئة االشراف على التأمين يبحث خطة عمله لسنة 2022 م ومقترحات تطوير القطاع

وزارة الخارجية ومصلحة اآلثار يبحثان التعاون والتنسيق السترجاع 
اآلثار الليبية المنهوبة والمهربة إلى الخارج

اجتماع موسع بوزارة الداخلية لمناقشة دعم وتطوير عدالة األحداث ووحدات حماية الطفل واألسرة

ش���ارك رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
الدبيبة  عبدالحميد  السيد  الوطنية 
في   2022-1-31 االث��ن��ي��ن  ي��وم 
لجائزة  الختامي  الحفل  فعاليات 
ال��ق��رآن  لتحفيظ  المحلية  ليبيا 

الكريم. 
وال���ت���ي ت���م ف��ي��ه اع�����الن ن��ت��ائ��ج 
من  عدد  بمشاركة  وذلك  المسابقة 
العلماء  والوكالء وعدد من   الوزراء 
ومحفظي القرآن الكريم على مستوى 

ليبيا وأولياء امور المتسابقين 

وفي كلمة للسيد رئيس الحكومة 
أش����اد ف��ي��ه��ا ب����دور ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
في  االسالمية  وال��ش��ؤون  ل��ألوق��اف 
إنجاح  على  وحرصها  ال��ش��أن  ه��ذا 
علي  م��ش��دًدا  الفعاليات  ه��ذا  مثل 
ضرورة دعم مثل هذه المناشط التي 

تبني األجيال.
المحلية  ليبيا  ج��ائ��زة  أن  ي��ذك��ر 
دورتها  ف��ي  الكريم  ال��ق��رآن  لحفظ 
التاسعة والعشرين للذكور، والرابعة 

عشرة لإلناث.

والتجارة  االقتصاد  وزي��ر  ت��رأس 
االشراف  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس 
 " ال��ح��وي��ج  محمد   " التأمين  على 
االجتماع العادي األول لسنة 2022 
وكيل  األع��ض��اء  ال��س��ادة  بحضور  م 
والمدير  التجارية  للشؤون  ال���وزارة 
العمل  خطة  لبحث  بالهيئة  ال��ع��ام 

لسنة 2022 م.
خالل  اإلدارة  مجلس  واستعرض 
الهيئة  إدارة  ن��ش��اط��ات  اج��ت��م��اع��ه 
واالع���م���ال ال��م��ن��ج��زة ض��م��ن خطة 

م   2021 لسنة  المعتمدة  عملها 
تواجه  التي  والصعوبات  والمشاكل 
وزارة  نشرته  لما  وفقا  اإلدارة  عمل 
صفحتها  عبر  والتجارة  االقتصاد 

الرسمية .
كما تم طرح المقترحات التي من 
وتطوير  األداء  مستوى  رف��ع  شأنها 
قطاع التأمين بما يدعم خطة وزارة 
االقتصاد والتجارة في تحقيق التنوع 
االقتصادي وتفعيل قطاع االستثمار.

وزارة  وك���ي���ل  ب��ح��ث 
ال���خ���ارج���ي���ة ل��ل��ش��ؤون 
م����راد   " ال��ق��ن��ص��ل��ي��ة 
" م���ع رئ��ي��س  ح��م��ي��م��ه 
" محمد  اآلث��ار  مصلحة 
ال��ش��ك��ش��وك��ي" ال��ت��ع��اون 
باسترجاع  يتعلق  فيما 
المنهوبة  الليبية  اآلث��ار 

والمهربة إلى الخارج.

ك���م���ا ن���اق���ش ال��ل��ق��اء 
وزارة  بمقر  عقد  ال���ذي 
طرابلس  ف��ي  الخارجية 
أهمية  األرب���ع���اء  أم���س 
ال��ت��ن��س��ي��ق ال��م��ش��ت��رك 
لحماية  ال��ج��ان��ب��ي��ن  ب��ي��ن 
ال��م��م��ت��ل��ك��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 
واالثرية الليبية من النهب 

والتهريب .

ال��ع��الق��ات  إدارة  ب��م��ق��ر  ع��ق��د 
والتعاون بوزارة الداخلية صباح يوم 
موسعا  اجتماعاً  الماضي  الخميس 
المشتركة  العمل  لمناقشة مصفوفة 
مع منظمة اليونسيف لدعم وتطوير 
ع��دال��ة األح���داث ووح���دات حماية 

الطفل واألسرة.
وأكدت وزارة الداخلية إن االجتماع 
الذي حضره رئيس وأعضاء اللجنة 
المركزية لالشراف والمتابعة ونائب 

وال��ت��ع��اون  ال��ع��الق��ات  إدارة  م��دي��ر 
بالوزارة ورئيس مكتب حماية الطفل 
واألس����رة ب����اإلدارة ي��أت��ي ف��ي اط��ار 
مالئم  وصديق  ع��ادل  نظام  تحقيق 
لألطفال دون السن القانونية والذين 

هم في تماس مع القانون.
تسليم  ت��م  االج��ت��م��اع  نهاية  وف��ي 
لمكتب  والتجهيزات  المعدات  بعض 
إط��ار  ف��ي  واالس����رة  الطفل  حماية 
الدعم المقدم من منظمة اليونسيف.

رئيس الوزراء يتابع خطة مصرف االدخار واالستثمار العقاري للعام 2022م
السيد  ال�����وزراء  رئ��ي��س  ت��اب��ع 
يوم  ظهر  الدبيبة  عبدالحميد 
اجتماع  ف��ي  ال��م��اض��ي  ال��ث��الث��اء 
مصرف  إدارة  مجلس  مع  عقده 
العقاري  واالس��ت��ث��م��ار  االدخ����ار 

خطة المصرف للعام 2022م.
وهّنأ السيد رئيس الوزراء في 
مجلس  أعضاء  االجتماع  بداية 
قبل  من  اختيارهم  على  اإلدارة 
على  وحّثهم  العمومية  الجمعية 
ضرورة تفعيل المصرف المتعّثر 
منذ عشر سنوات، مؤكداً أن هذه 
المثابرة  مسؤولية وطنية تتطلب 

والجدية.
اإلدارة  مجلس  رئيس  وق��دم 
السيد امحمد غولة تقييًما عاًما 

للصعوبات والمشاكل التي تُواجه 
المصرف ألداء مهامه من جانب 
اللوائح التنفيذية ومعالجة مشاكل 

ال��س��ن��وات ال��س��اب��ق��ة، وال��ح��ل��ول 
المقترحة لهذه المشاكل.

ال���وزراء  رئ��ي��س  السيد  وأك���د 
االجتماع على ضرورة  في ختام 
وضع خطة ناجعة وقابلة للتنفيذ 
والبدء  الحالية  ال��ظ��روف  وف��ق 
ف���ي ت��ق��ي��ي��م أص����ول ال��م��ص��رف 
والمشاريع السكنية قيد اإلنشاء 
وضع  خاللها  م��ن  يمكن  وال��ت��ي 
اإلسكان  مشكلة  لمعالجة  خطة 
شرائح  تواجه  والتي  بالدنا  في 
وأهّمها  المجتمع  م��ن  مختلفة 

الشباب.

المبروك  محمد  "احمد  ان��ا  اعلن 
 408589 رق��م  كتيب  ع��ب��دال��رازق" 
العائلة  ورق��م  القيد559570  ورق��م 
الصحيح  ميالدي  تاريخ  بأن   27498
خطأ  ورد  ك��م��ا  ول��ي��س  1960م  ه��و 

بسجالت السجل المدني.

عبدالله  "س��ل��ي��م��ان  ان���ا  اع��ل��ن 
س��ل��ي��م��ان ب����در" ب���أن اس���م اب��ن��ي 
سليمان  "عبدالله  ه��و  الصحيح 
ع��ب��دال��ل��ه ب�����در" م���ن م��وال��ي��د 
رقم  عائلة  ورق��ة  2017/5/6م 
632558/22704 وليس كما ورد 

خطأ بسجالت السجل المدني.

تصحيح عمر

تصحيح اسم ابن
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المكتب  في  عقد  ال��ذي  االجتماع  اسفر 
الرئيسي لبريتيش بتروليوم ب� "سانت جيمس" 
فيالعاصمة البريطانية ، بين وفد المؤسسة 
"مصطفى  رئيسها  برئاسة  للنفط  الوطنية 
التنفيذي  الرئيس  ن��ائ��ب  وب��ي��ن  ال��ل��ه"  صنع 
البريطانية  بالشركة  والعمليات  ل��إلن��ت��اج 
على  ب��ي��رل"  "ج�����وردون  ب��ت��رول��ي��وم  بريتيش 
ليبيا  ف��ي  االستكشاف  أنشطة  “استئناف 
في  إليها  التوصل  تم  التي  لالتفاقية  وفًقا 
عام 2018 ، بين المؤسسة الوطنية للنفط 

وشركة بريتيش بتروليوم وإيني .
وأوضحت مصادر المؤسسة ان المناقشات 
حول  كانت  االجتماع  ه��ذا  ف��ي  دارت  التي 
بي"  "بي  شركة  استكشاف  انشطة  استئناف 
في  الغاز  تطوير  واستراتيجية   ، ليبيا  داخل 
على  للنفط  الوطنية  المؤسسة  م��ع  ليبيا 
 ، البريطانية  النفط  شركة  مع  عاٍل  مستوى 
لزيادة إمداد السوق األوروبية ، وبما يضمن 
الغاز  سوق  نمو  من  لكل  المتبادلة  المنفعة 
الليبي وااللتزام االستراتيجي لشركة بريتيش 
فإن  ذلك،  ليبيا(، عالوة على  تجاه  بتروليوم 
الحد  هو  هذه  التنمية  استراتيجية  )مفتاح 
األساسي من نفايات الكربون وتطوير موسع 
إلى األخضر  البني  اللون  الطاقة من  لتوليد 
مبيعات  تعظيم  وبالتالي  التوزيع،  ومشاريع 

الغاز الدولية في البالد( .
 كما اتفق الجانبان على )عقد ورشة عمل 
المؤسسة  شركة  من  لكل  الفنية  الفرق  بين 
بتروليوم  بريتيش  وش��رك��ة  للنفط  الوطنية 
استراتيجية  وت��ط��وي��ر  مناقشة  ل��م��واص��ل��ة 
وانتاج  لتطوير  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
الغاز( وفق مصادر المؤسسة الوطنية للنفط.

المؤسسة الوطنية للنفط وشركة 
النفط البريطانية "بي بي" يتفقان 

على تنفيذ اتفاقية 2018

وزارة االقتصاد تشجع على تصدير التمور الليبية لالسواق الخارجية في تركيا – فرنسا - المغرب "

ع����ق����د خ�������الل ال���ي���وم���ي���ن 
وزارة  ب��م��ب��ن��ى  ال��م��اض��ي��ي��ن 
االق����ت����ص����اد وال����ت����ج����ارة ف��ي 
وزراء  ضم  اجتماع   ، طرابلس 
والتجارة  االقتصاد   : م��ن  ك��ل 
 ، وال��م��واص��الت   ، والمالية   ،
اضافة الى رئيس الهيئة العامة 
وذل��ك   ، االس��ت��ث��م��ار  لتشجيع 
االستثمارية  الخارطة  لبحث 
ب��ح��ك��وم��ة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة 
البنية  ت��ط��وي��ر  م��ش��روع��ات   ،
بكافة  واالستثمارية  التحتية 
 ، الليبي  التراب  عبر  المناطق 
االتفاق  االجتماع  هذا  في  وتم 
على تشكيل فريق يضم ممثلين 
عن وزارات االقتصاد والتجارة 
والهيئة  والمواصالت  والمالية 
االستثمار  للتشجيع  ال��ع��ام��ة 
وجهات  الخصخصة  وش���ؤون 

ذات االختصاص يتولى تحديد 
حسب  المستهدفة  المشاريع 
عمل  بخطة  المرحلة  أولويات 
الوطنية وجمع  الوحدة  حكومة 
يتم  حتى  المطلوبة  البيانات 
ال���وزراء  مجلس  على  عرضها 

لمنحها الضمانات السيادية .

وزير  ان  ال��ى  االش���ارة  تجدر 
، محمد  وال��ت��ج��ارة  االق��ت��ص��اد 
تؤسه  وأك���د خ���الل   ، ال��ح��وي��ج 
تطوير  أهمية  على  لالجتماع 
التجارية  والموانئ  المطارات 
تساهم  بحيث  المناطق  بكافة 
في تسهيل حركة رجال االعمال 

دول  كافة  نحو  البضائع  ونقل 
القارة االفريقية وتنشيط تجارة 
ال��ع��ب��ور وان���ش���اء م��ن��اط��ق ح��رة 
وخاصة ، لتدعم جهود الحكومة 
ف��ي ت��وط��ي��ن ال��ص��ن��اع��ات ورف��ع 
مستوى الناتج المحلي اإلجمالي 

للصادرات غير النفطية .

والتجارة  االقتصاد  وزارة  اتخذت 
التمور  لتصدير  تشجيعية  خطوات 
تركيا  الخارجية في  الليبية لالسواق 

– فرنسا - المغرب "
حيث كلف وزير االقتصاد والتجارة 
التجارة  إدارة   " ال��ح��وي��ج  محمد   "
التنسيق  بالوزارة  والتعاون  الخارجية 
بالسفارات  التجاريين  الملحقين  مع 

 - فرنسا   – تركيا   " ب���دول  الليبية 
المغرب " التخاذ اإلجراءات الالزمة 
لتسهيل عملية تصدير التمور الليبية 
وذلك  القانون  وصحيح  يتوافق  بما 
لدعم  ال���وزارة  عمل  إط��ار خطة  في 
أس��واق  وإيجاد  المحلية  الصناعات 

خارجية لها ،
وخصص  صندوق موازنة األسعار  

للصندوق  ال��ت��اب��ع��ة  ال��م��خ��ازن  أح���د 
في  واس��ت��خ��دام��ه  ط��راب��ل��س  بمدينة 
التمور  وتوزيع  تسويق  عملية  تسهيل 

المحلية.
قررت   االقتصاد  وزارة  أن  ويذكر 
أنواعها  بكافة  التمور  استيراد  حظر 
وذل���ك دع��م��ا ل��الن��ت��اج ال��وط��ن��ي من 

التمور.

المؤسسة الوطنية للنفط وشركة النفط البريطانية "بي بي" يتفقان على تنفيذ اتفاقية 2018
اسفر االجتماع الذي عقد 
في المكتب الرئيسي لبريتيش 
جيمس"  "سانت  ب�  بتروليوم 
، بين  البريطانية  فيالعاصمة 
وفد المؤسسة الوطنية للنفط 
"مصطفى  رئيسها  ب��رئ��اس��ة 
صنع الله" وبين نائب الرئيس 
والعمليات  لإلنتاج  التنفيذي 
بريتيش  البريطانية  بالشركة 
ب��ت��رول��ي��وم "ج�����وردون ب��ي��رل" 
ع��ل��ى “اس���ت���ئ���ن���اف أن��ش��ط��ة 
وفًقا  ليبيا  في  االستكشاف 
التوصل  ت��م  التي  لالتفاقية 
بين   ، عام 2018  في  إليها 
للنفط  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ة 
وش��رك��ة ب��ري��ت��ي��ش ب��ت��رول��ي��وم 

وإيني.
وأوض�������ح�������ت م����ص����ادر 
المناقشات  ان  ال��م��ؤس��س��ة 
التي دارت في هذا االجتماع 
انشطة  استئناف  حول  كانت 
بي"  "ب��ي  ش��رك��ة  استكشاف 

واستراتيجية   ، ليبيا  داخ��ل 
مع  ليبيا  ف��ي  ال��غ��از  ت��ط��وي��ر 
للنفط  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ة 

شركة  مع  ع��اٍل  مستوى  على 
لزيادة   ، البريطانية  النفط 
إمداد السوق األوروبية ، وبما 

يضمن المنفعة المتبادلة لكل 
الليبي  ال��غ��از  س��وق  نمو  م��ن 
وااللتزام االستراتيجي لشركة 
بريتيش بتروليوم تجاه ليبيا(، 
عالوة على ذلك، فإن )مفتاح 
هو  هذه  التنمية  استراتيجية 
نفايات  من  األس��اس��ي  الحد 
الكربون وتطوير موسع لتوليد 
إلى  البني  اللون  من  الطاقة 
التوزيع،  ومشاريع  األخضر 
وبالتالي تعظيم مبيعات الغاز 

الدولية في البالد( .
على  الجانبان  اتفق  كما   
)ع���ق���د ورش������ة ع���م���ل ب��ي��ن 
شركة  من  لكل  الفنية  الفرق 
للنفط  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ة 
وش��رك��ة ب��ري��ت��ي��ش ب��ت��رول��ي��وم 
وتطوير  مناقشة  لمواصلة 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��م��ؤس��س��ة 
الوطنية للنفط لتطوير وانتاج 
الغاز( وفق مصادر المؤسسة 

الوطنية للنفط.

تشكيل فريق من عدة وزارات والهيئة المختصة لتشجيع االستثمار

تعزية ومواساة
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره 

نتقدم الى االخت والزميلة 

اللهم ارحمها رحمة واسعة واغفر لها يا أرحم 
الراحمين  إنا لله وإنا إليه راجعون

غفر الله لفقيدتكم وأدخلها فسيح جناته
عظم الله أجركم وأحسن عزائكم 

البقاء والدوام لله

مروة سعيد المجبري
بأحر التعازي والمواساة  في وفاة 

ابنة خالها

مؤسسة الخدمات االعالمية بمجلس النواب الليبي 
قناة ليبيا المستقبل/ وراديو االمة



اجخرة  ببلدية  اُفتتح 
ال��ي��وم��ي��ن ال��م��اض��ي��ي��ن  
م���ك���ت���ب ال���ت���ص���اري���ح 
ال��ن��ف��ط��ي��ة ال����واح����ات 
وذلك  خالل حفل  أقيم 
ب��ال��م��ن��اس��ب��ة ب��ح��ض��ور 
السادة / عميد وأعضاء 
المجلس البلدي اجخرة 
وع�������دد م�����ن ح��ك��م��اء 
ومدير  البلدية   وأعيان 
المنشآت  أم���ن  إدارة 
األم��ن  بجهاز  النفطية 
بلدية  وعميد  الداخلي 
ج���ال���و وع���م���ي���د ك��ل��ي��ة 
اجخرة  الطاقة  تقنيات 

األمنية  األجهزة  وبعض 
بالبلدية . 

الحفل  وأل��ق��ي خ��الل 
وتم  بالمناسبة  كلمات 
ال���وف���اء  درع  ت���ق���دي���م 
أم��ن  إدارة  م��دي��ر  إل���ي 
المنشآت النفطية مقدم 
م��ن ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 
اج���خ���رة  وب��ع��د إل��ق��اء 
الحضور  ق��ام  الكلمات 
ب��ج��ول��ة داخ�����ل ال��م��ق��ر 
خدماته  سيقدم  ال��ذي 
لمواطني مدن الواحات 
م���ن إص�����دار ت��ص��اري��ح 

نفطية وغيرها .

أعمدة  المرج  بلدية  استلمت 
اإلن������ارة ب��ال��ط��اق��ة ال��ش��م��س��ي��ة  
الرئيسية   ب��ال��ش��وارع  ال��خ��اص��ة 
للمدينة  وذلك بحضور وإشراف 
عميد بلدية المرج م.وليد صلهوب 
والسيد مدير فرع شركة الطاقة 

الشلماني  م.منير  الالمحدودة 
الكهرباء  شركة  مدير  والسيد 
م.فرج القماطي وقد تم اإلتفاق 
مع الشركة في بدء عملية تركيب 
الحماية الخرسانية في األماكن 
لحماية  لالصطدام  المعرضة 

مديرية  مع  وبالتنسيق  األعمدة 
أم���ن ال��م��رج وم���ن ث���م  تركيب 
أع��م��دة اإلن���ارة ب��داي��ة األس��ب��وع 
القادم  بعد اعتدال الطقس لتتم 
وقت  أقرب  في  التشغيل  عملية 

ممكن .

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية 
مع  بوالخطابية  ف���رج  ال��س��ي��د  ط��ب��رق  
الدكتور  الطبي  طبرق  مركز  عام  مدير 
بالمدينة  الوبائي  الوضع  الجالي   فرج 
وأكد الجالي أن الوضع الوبائي الخاص 

بفايروس كورونا مستقر .
وأض����اف أن ه��ن��اك ح��ال��ت��ان إص��اب��ة  

متواجدات في قسم العزل وأن األكسجين 
متوفر بعد استالم كمية من مصنع الربيع 
في طرابلس وأن مخزون احتياط كاف. 
وتابع  الجالي  أن عمليات القسطرة 
قد بدأت بإجراء عشر عمليات أسبوعيا 
والمركز في انتظار وصول مواد القسطرة 

حتى يتم العمل بإعداد أكثر .

وط���ال���ب ب��وال��خ��ط��اب��ي��ة م���ن خ��الل 
رئاسة  ق��رار  تطبيق  بضرورة  االجتماع 
الوزراء بضرورة منع الدخول إلى المقار 
التطعيم  بطاقة  ب��إب��راز  إال  الحكومية 
بأنه سيخاطب  ك��ورون��ا  ف��اي��روس   ضد 
القرار  بتطبيق  الحكومية  اإلدارات  كل 

حفاظاً على الصحة العامة.

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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افتتاح مكتب التصاريح النفطية الواحات ببلدية اجخرة

بلدية المرج تستلم أعمدة إنارة الشوارع الرئيسية بالطاقة الشمسية 

عميد بلدية طبرق يتابع الوضع الوبائي الخاص بفايروس كورونا 

ب����اش����رت ال���ش���رك���ة ال��م��ن��ف��ذة  
ل��م��ش��روع رص��ف ال��ط��ري��ق ال��واق��ع 
بتهيئة  عملها  الخمس  نادي  خلف 
وتعبيد  ل��رص��ف  تمهيداً  ال��ش��ارع 
بشكل  سيساهم  وال���ذي  الطريق 
االزدح����ام  مشكلة  ح��ل  ف��ي  كبير 

كما   ، المدينة  بمركز  ال��م��روري 
للمواطنين  خدمات  الطريق  يقدم 
لموقعه الهام الذي يربط بين عدد 
من المؤسسات التعليمية والحيوية 
فاطمة  م��درس��ة  وه��ي  بالمنطقة 
الزهراء ومدرسة النجاح ومدرسة 

النور للمكفوفين. 
يذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن 
عليها  تشرف  التي  المشروعات 
مشروعات  ضمن  الخمس  بلدية 
ال��ح��ي��اة 2021  م��ي��زان��ي��ة ع����ودة 

التنموية المخصصة للبلديات . المستشار  درنة  بلدية  عميد  بحث 
اجتماع  خ��الل  الغيثي   عبدالمنعم 
الماضية وضع  القليلة  األيام  موسع  
درنة   ببلدية  الوطنية  السالمة  هيئة 
السالمة  هيئة  رئيس   / ال��س��ادة  مع 
ال���وط���ن���ي���ة د.ع���ث���م���ان 
رئيس  نائب  و  امليقطة 
ال��ه��ي��ئ��ة ل�����واء ام��ح��م��د 
م��خ��ت��ار م���ع���اون م��دي��ر 
للدعم  ال��ع��ام��ة  اإلدارة 
عميد/  الشرقية  بالمنطقة  المركزي 
الهيئة  عام  مدير  و  الخفيفي  صالح 
ومدير  الصناعية  للمناطق  العامة 
خالد   / عميد  البيضاء  أمن  مديرية 

البسطة  .
هيئة  وض��ع  االجتماع  ناقش  حيث 
السالمة الوطنية من نقص في اآلليات 
وتوفير المقر الخاص بهيئة السالمة 
القبول  ب��اب  وف��ت��ح   ، درن���ة  الوطنية 
للمتدربين باإلضافة إلى فتح وحدتين 

إضافيين بمدينة درنة وضواحيها .
ك��م��ا ص����رح ال��غ��ي��ث��ي ب��ت��وف��ي��ر كل 
للسالمة  الليبية  للهيئة  االحتياجات 
ال��وط��ن��ي��ة ب��ب��ل��دي��ة درن����ة ع��ن طريق 
المدن  تطوير  ج��ه��از  م��ع  ال��ت��واص��ل 
وم���ك���ت���ب ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ع���م���ران���ى 
الوقود  توفير  إلى  باإلضافة  بالبلدية 
السالمة  هيئة  لعمل  واألس��اس��ي��ات 

الوطنية درنة.
من جانبه أشاد السيد رئيس الهيئة 
عميد  بدور  الوطنية  للسالمة  العامة 
وإمكانيات  آليات  بتوفير  درنة  بلدية 
لفرع درنة وتعهد بتكريم عميد بلدية 
اتجاه  المبذولة  ج��ه��وده  على  درن���ة 

الفرع .

عميد بلدية درنة 
 يناقش وضع هيئة السالمة الوطنية 

وآلية فتح باب القبول للمتدربين

ضمن مشروعات عودة الحياة بالمدينة

البدء بتهيئة الشارع الواقع خلف نادي الخمس



وقع عميد المجلس البلدي لبلدية أوجلة 
تسليم  بترون على محاضر  أحمد محمد 
العمل  إلن��ش��اء مشروع  م��واق��ع  واس��ت��الم 
ال��س��ك��ر بمنطقة  م��رض��ى  ل��ع��الج  ع��ي��ادة 
إضافة  م��ش��روع  و  ال��س��الم،  ح��ي  السباخ 
فصول دراسية جديدة بمدرسة عبدالله بن 
رواحة الثانوية ومدرسة المجاهد الفضيل 
بوعمر، كا قام أيضاً بالتوقيع مدير جهاز 
تنمية وأعمار المناطق الحضارية والريفية 
الواحات  السيد إبراهيم محمد المصري 
أوجلة  ببلدية  المشروعات  و مدير مكتب 
المهندس فخري جار الله و مسؤول قسم 

إبراهيم  المهندس  بالجهاز  المشروعات 
محمد والمهندس إبراهيم كحكوح مقاول 
شركة شكران للمقاوالت العامة )الشركة 
المنفذة للمشاريع( السيد ماشالله بوجفول 

مهندس مشرف بالشركة المنفذة. 
وأعمار  تنمية  جهاز  مدير  وأك��د  ه��ذا 
السيد  وال��ري��ف��ي��ة،  الحضارية  المناطق 
المنفذة  الشركة  أن  المصري  إبراهيم 
ل��ل��م��ش��روع��ات س���وف ت��ش��رع ف��ي أع��م��ال 

اإلنشاء بعد أسبوع.
وي��أت��ى ه���ذا ال��ع��م��ل ب��ع��د ال��ع��دي��د من 
أوجلة  بلدية  بين  والتنسيق  المراسالت 

الحضارية  المناطق  وأعمار  تنمية  وجهاز 
أن  البلدية  عميد  أوض��ح  فيما  والريفية 
بلدية أوجلة تعاني من النقص في المرافق 
التعليم  ق��ط��اع  م��راف��ق  وك��ذل��ك  الطبية، 

بالمدينة. 
وأكد  عميد البلدية أن المجلس البلدي 
سيتابع بشكل مستمر مع الجهاز و الشركة 
المنفذة لتذليل الصعوبات وحل المختنقات 
المشروعات في أسرع وقت  إنجاز  لحين 
ممكن، وذلك لتخفيف مشاق السفر على 
مرضى السكر، وتسيير العملية الدراسية 

بقطاع التعليم على الوجه األمثل .

كرم المجلس البلدي  غات  خالل 
ح��ف��ل أق��ي��م ب��ب��ل��دي��ة غ���ات ال��س��ادة 
أصحاب المشروعات الصغرى  الذين 
الثقافي  الموروث  إبراز  في  ساهموا 
لمنطقة غات من خالل معرض أقيم 
لمنتجاتهم تحت شعار صنع في غات 
كلمات  ع��دة  ألقيت  الحفل  وخ��الل 
 : ابرزها  الحاضرين  من  تشجيعية 
قدري  المكلف/  البلدية  عميد  كلمة 
أحمد السنوسي الذي أكد على دور 
من  الصغرى  المشروعات  أصحاب 
تحسين الوضع اإلقتصادي لألسرة.

وك��ل��م��ة ع��ض��و ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 
االجتماعية  ال��ش��ؤون  ملف  ومتابع 
محمد  /فاطمة  السيدة  بالمجلس  
سيدي حيث أكدت  على دعم أصحاب 
لما  مستقباًل  الصغرى  المشروعات 
العمل  ف��رص  خلق  في  دور  من  لهم 
في  لألسرة  المعيشي  الستوى  ورفع 

البلدية.

7 بلديات
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بلدية أوجلة  

ُتوقع محاضر تسليم واستالم مشروعات جديدة 

المجلس البلدي غات ُيكرم أصحاب المشروعات الصغرى

زليتن   بلدية  شكلت 
ل��ج��ن��ة ت��ت��ول��ى ت��ح��دي��د 
القطاعات  احتياجات 
المصالح  مكاتب  وفروع 
والمؤسسات  والهيئات 
واألج����ه����زة ال��ح��ك��وم��ي��ة 
بالبلدية ومراعاة الهياكل 
وال��ج��ه��ات  التنظيمية 
الوظيفية وحجم وطبيعة 
لكل  وال��خ��دم��ات  العمل 
الخدمات  وق���رب  جهة 
وذلك  المواطنين    من 
خالل ُعقد بقاعة ديوان 
القليلة  األي���ام  البلدية 
ال���م���اض���ي���ة ب��ح��ض��ور 
أع���ض���اء    / ال����س����ادة 

ال���م���ج���ل���س ال���ب���ل���دي 
الدولة  ومصلحة أمالك 
وم���س���ؤول���ي وم��ن��دوب��ي 
القطاعات والجهات في 

نطاق البلدية  ، وُخلص 
تنجز  أن  على  االجتماع 
ال��ل��ج��ن��ة ق�����رار ص���دور 
تشكيلها خالل شهر بناًء 

المجلس  بين  والتنسيق 
ال����ب����ل����دي وم��ص��ل��ح��ة 
بالبلدية  الدولة  أم��الك 
وتنظيم  ح��ص��ر  ب��ش��أن 

واس����ت����غ����الل ال���م���ق���ار 
اإلدارية و أهمية السعي 
والعمل على إنشاء مقار 
تستوعب  جديدة  إدارية 
الحالية  االح��ت��ي��اج��ات 
المقار  من  والمستقبلية 
وما  بالبلدية  اإلداري����ة 
تزخر به بلدية زليتن من 

مقومات.
االلتزام  وإلى ضرورة 
بإبرام عقود شغل عقار 
مع  عامة  خدمة  لتأدية 
أم��الك  مصلحة  مكتب 
تنتهي  لما  وف��ق  ال��دول��ة 
المشكلة  اللجنة  إل��ي��ه 

بالخصوص .

اجتماعا  ج��ال��و  ب��ل��دي��ة  ب��دي��وان  ُع��ق��د 
بمستشفى  العمل  سير  لمتابعة  م��وس��ع 
المعوقات  على  والوقوف  المركزي  جالو 
المستشفى،  إدارة  تواجه  التي  والعراقيل 

االجتماع  ت���رأس  حيث 
وبحضور  البلدية  عميد 
أعضاء المجلس البلدي 
عام  مدير  جالو  لبلدية 
المستشفى وممثلين عن 
المشغلة  الميثاق  شركة 

الصحية  الخدمات  وم��دي��ر  للمستشفى 
جالو وعدد من االعيان والحكماء بالبلدية 
تم  حيث  جالو  أمن  مديرية  مدير  وأيَضا 
خالل االجتماع مناقشة مستفيضة لسير 
العمل بالمستشفى خصوصا بعد األضرار 
خزان  انفجار  بعد  بالمبنى  لحقت  التي 
األكسجين كما تم أيضاً بحث آلية الصيانة 
في  الحضور  اتفق   حيث  األض��رار  لهذه 
ختام اإلجتماع على تشكيل لجنة لمتابعة 
ال��ح��ي��وي وتسوية  ال��م��رف��ق  ب��ه��ذا  ال��ع��م��ل 
وإدارة  الشركة  بين  العالقة  الملفات  كافة 

المستشفى ووزارة الصحة.

عميد بلدية جالو يقف على سير العمل 
بمستشفى جالو المركزي

بلدية زليتن تشكل لجنة تتولى تحديد احتياجات القطاعات والهيئات بالمدينة

يوم  المستقبل  ليبيا  قناة  إدارة  قامت 
الموافق االول من شهر  الماضي  الثالثاء 
فبراير الجاري بتكريم اإلعالمية المبدعة 

نادين الشريف.
وقامت القناة باهداء وتقديم درع تقديرا 
منها اإلعالمية نادين الشريف عن كل ما 

قدمته للقناة طيلة خمس سنوات كاملة.
وحمل درع التكريم العبارات التالية:-

المبدعة / نادين الشريف
ب��االب��داع  مقارنا  العطاء  يتواصل  ان 
هذا  ي��زدان  وان  كاملة..  سنوات  لخمس 
ال��م��ش��وار ال��م��ذه��ل ب��االل��ت��زام واالن��ت��م��اء 

والروعة .
كل  شكره  عن  تعجز  ما  بالضبط  ه��ذا 
شهادات التقدير وال توفيه حقه كل اللغات.

 .. اإلمتنان  بكل  لك  تكتب  كاملة  قناة 
شكرا ومزيدا من البذل والعطاء

تكريم اإلعالمية المبدعة / 
نادين الشريف
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ثقافية

أنه عندما  أذك��ر  أذك��ر فيما   
قذفني أبي في رحم أمي المبارك 
التي  التسعة  الشهور  طيلة  كنت 
بقلبها  أل��وذ  بطنها  في  قضيتها 
ف��ل��م أش��ع��ر ب��ج��وع وال ع��ط��ش.. 
بالبرد  أحسست  أنني  أذكر  وال  
أو أنتابتني حرارة..  كنت أحتمي 
ب��أح��ش��ائ��ه��ا ف��ي��ح��ت��وي��ن��ي األم���ن 

واإلطمئنان.. 
تشكلت  األول  ال��ش��ه��ر  ف��ف��ي 
عينين..  دون  من  ووجهي  رقبتي 
دماغي  تكون  الثاني  الشهر  وفي 
واتضحت معالم عمودي الفقري 
وأصابع  والركبتين  والمرفقين 
يدي والقدمين..  وحجرات قلبي 

األربع..  
أم�����ا ف����ي ال���ش���ه���ر ال��ث��ال��ث 
ال��رأس  حجم  مع  نموي  فتناسق 
أعضائي  تطورت  سريع  وبشكل 
الرابع  الشهر  وفي  وأنسجتي..  
قلبي  ضربات  تسمع  أمي  ب��دأت 

ال��وض��وح..  سمعتها  م��ن  بشيء 
تقسم ألبي أنها تسمع دقاب قلبي 

الصغير..  
كان يجب أن تعرف أمي عن 
إذا  ما  الضوئي  التصوير  طريق 
كنت أنثى أم ذكرا..  لكن في نهاية 
الستينيات  ومطلع  الخمسينيات 
بالدنا  كانت  العشرين  القرن  من 
ضوئية  سنة  أل��ف  بمقدار  تبعد 

عن العلم في مجال الطب.. 
الشهر  في  أنني  أيضا  أذك��ر 
الخامس كنت شقيا..  إذ شعرت 
أم���ي ب��ح��رك��ات ال���رف���س داخ���ل 
الشهر  ف��ي  لكنني  أح��ش��ائ��ه��ا..  
وتطور  عيناي  جحظت  السادس 
أسمع  كنت  أنني  لدرجة  سمعي 
إي��ق��اع ق��ل��ب أم���ي ال����ذي نسيت 
م��ع��ه ال��ج��وع وال��ع��ط��ش وال��ب��رد 

والحرارة.. 
في الشهر السابع كنت أزدرد 
أمي  تتناوله  ال��ذي  الطعام  بنهم 

في هذه الفترة..  وعندما خرجت 
الستة  وبلغت  بعد  فيما  للعالم 
أشهر كان طعامي المفضل والذي 
أحبه كثيرا ذلك الذي كانت أمي 
عندما  السابع  الشهر  في  تأكله 

كنت في بطنها.. 
أصبحت  الثامن  الشهر  في 
ق������ادرا ع��ل��ى ال���رؤي���ةوت���ط���ورت 
أسمع  كنت  أنني  حتى  ح��واس��ي 
الحوارات التي تحدث مع أمي..  
معظم أجهزتي نمت بشكل كامل 
زادت  فيما  رئ��ت��ي..   بإستثناء 
ركالتي أكثر من المعتاد..  وبكل 
تأكيد سبب ذلك في آالم ألمي..  
نضجت  التاسع  الشهر  ف��ي 
وب��دأت  جسدي  وتناسق  رئ��ت��اي 
أقبض  كنت  ت��رم��ش��ان..   عيناي 
يدي بإحكام..  وكنت أعد نفسي 

لمغادرة بطن أمي..  
أمي  رح��م  ف��ي  رحلتي  طيلة 
كنت منسجما مع دقات قلبها التي 

كما لو أنها سيمفونية إلهية.. كان 
قلبها مالذي الوحيد..  

ب��ع��د والدت�����ي ص���رت أش��ع��ر 
أحيانا  وب��ال��ح��ر  أح��ي��ان��ا  ب��ال��ب��رد 
أخ���رى وك��ث��ي��را م��ا ي��ن��ال  الجوع 
وما  مني..   نصيبهما  والعطش 
رأس��ي  وت��ض��ع  أم��ي  تحملني  أن 
من  وتقربني  اليسرى  يدها  على 
الخافتة  دق��ات��ه  أس��م��ع  و  قلبها 
أشعر باألرتواء وبالشبع وبالدفء  

وباألمان..  
ع��ن��دم��ا ت��ق��دم��ت س��ن��وات��ي  
المتسارعة وتجاوزت أمي األلف 
شهر من عمرها كنت اقترب من 
جانبها األيسر حيث قلبها فتعود 
بطء  رغم  واألمن  الثقة  لجسدي 
نبضات  تعد  فلم  قلبها..   دق��ات 
كما  ومتناغمة  منتظمة  قلبها 

ألفتها عندما كنت في بطنها..

قصره  ف��ي  جاللته  يفطر  ثلجي..  صباح 
قرب  الهّزاز  كرسيه  على  وهو مسترٍخ  الشتوي 
مدفأة الحطب.. حين يطمئّن إلى أّن الدفء قد 
شاع في كل مفاصله الملَكية.. يقّرر أن يتفقد 
البياض  ه��الَ��ُه  ال��ن��اف��ذة..  من  يقترب  رعّيته.. 
الذي يكسو مملكته حتى األفق.. يتأّمل اهتزاز 
لكّنه  ممتعة..  العاصفة  أن  وي��درك  األشجار.. 
الُسلطة هذا  يُقاسمه  الصقيع  أّن  أيضاً  يدرك 
الصباح.. يراقب الطريق الالئذ حول قصره.. 

الذي يتالشى طرفاه في البياض.
فاّلحة تنتشل رجليها الغائصتين في الجليد 
بصعوبة.. تعاند الريح.. تحاول أن تثّبت شالها 

تسند سطل  األخرى  وباليد  بيد..  عنقها  حول 
سطل  ينسكب  تتعثر..  رأس��ه��ا..  ف��وق  الحليب 
الحليب.. يبتسم جاللته.. لكّنه يستنتج أن الريح 
أيضاً تمارس ُسلطتها داخل مملكته دون إذنه..!
مؤخرته  في  ينخسه صاحبه  الذي  الحمار 
يضيق ذرعاً.. يرفس صاحبه رفسة مزدوجة.. 
يقهقه  الغابة..  في  ويختفى  الشوالين..  يُوقع 

جاللته حتى تدمع عيناه.
في  قليلة  تكن  لم  مسّرات جاللته  أّن  رغم 
إاّل  رعّيته..  يتفّقد  وهو  الثلجي  الصباح  ذلك 
هؤالء  يرفع  ال  )لماذا  باستغراب:  تساءل  أن��ه 
الفالحون عيونهم تجاه نوافذ قصري.. ويلقون 

على ملكهم وولي أمرهم تحية الصباح.. يا لهم 
من رعاع.. ناكري الجميل.. حتى الكلب األبقع 
الذي مّر من أمام القصر.. وتشمم كل شيء.. 
بدل أن يرفع وجهه رفع ِرجله وبال على أسفل 

عمود اإلنارة.. الكلب!(.
يتنّهد:  الكآبة..  من  بشيء  جاللته  يُحس 
قصري  أم���ام  ن��ف��وذه  منطقة  يُ��ح��ّدد  )ال��ك��ل��ب 

مباشرة..!(. 
المدفأة..  ق��رب  ال��ه��ّزاز  كرسيه  إل��ى  يعود 
من خالل  يرى  وهو  اللهب..  فوق  يديه  يبسط 

النافذة أن الثلج بدأ يتساقط من جديد...
)2015( *

للكثيرين  تعني  ال  قد   .. عابرة   .. دقيقة  تفاصيل 
شيئا .. 

لكني أحبها. 
جدااا .. أحبها .

وأحيا بها من جديد .
*   *   *   *   *

مثاًل .. 
أن ال يوافق "مالك العبسي" على تزويج ابنته عبلة 

من عنترة . 
لو فعل ذلك لما استمتعنا بهذين البيتين المذهلين : 
)) ولقد ذكرتك والرماح نواهل .. مني وبيض الهند 

تفطر من دمي .
فوددت تقبيل السيوف ألنها .. لمعت كبارق ثغرك 

المتبسم . (( 
*   *   *   *   *

مثاًل .. 
أن تذكرني النشرة الجوية بأن االسبوع القادم كله 

سيكون بردا ومطرا وعطلة رسمية.   
سابتهح عندها وأهمس بالقليل من الخبث : 

لعل   .. نوم جديد   .. )) هاهو اسبوع اخر يمضي 
القيامة تقبل في آخره فينتهي كل هذا العبث. (( 

*   *   *   *   *
مثاًل .. 

أن تغيب التغطية .. 
وتسقط الشبكة.   
وتنقطع الكهرباء .. 

أن يحدث كل هذا دفعة واحدة .. 
عندها.   .. 

ساوقد نارا في جوف المدفأة .. 
اسلمها رؤوس أصابعي وأنا أهمس بسعادة مشكوك 

فيها بعض الشيء : 
)) أيها العصر الحجري الجديد .. ابتسم. . هانحن 

نعيشك من جديد . (( 
*   *   *   *   *

مثاًل .. 
أن أكتشف إني بدأت انسى مالمح وجه امي .. 

فأسرع إلى المقبرة في اليوم التالي العتذر منها .. 
اقبل اسمها المحفور على لوحة الرخام .. 

ويخيل لي أن كائنا ال اعرفه نقش بخط واضح هذه 
العبارة : 

تحذر  التي   .. ابعيص  بوبكر  سليمة  ترقد  هنا   ((
ابنها "الصديق" من نسيان مالمحها من جديد .(

*   *   *   *   *
أحب الكثير في هذه الدنيا.   

لقطة من هنا ..
وأخرى من هناك. . 

تفاصيل صغيرة أحبها.  
*   *   *   *   *

لكن جزءا من لحظة معك .. 
قد يعيد كتابتي من  أول السطر. 

وكأني ولدت من جديد .
*   *   *   *   *

تفاصيل صغيرة .. 
أحبها جدآ .. 

كأن  يهطل المطر بال توقف 
كأن تسألي عني .. 

كأن تعلن التعليم عن عطلة جديدة ..
كأن يموت نذل ولو في مسلسل اذاعي ..

كأن يغمرني الدفء كلما تذكرتك ..
كأن نتصالح من جديد ..

كأن تشرق الشمس على الشارع المقابل حيث اركن 
سيارتي ..

كأن تحييني روح  أبي كلما مرت
بي : 

_ اصدوقة .. صباحك مبروك .
*   *   *   *   *

تفاصيل صغيرة تسعدني .. 
كأن ترسلي لي نصا أقرأه .. 

كأن نضحك معا .. 
كأن نستمع إلى أغنية .. 

كأن تصلني رسالة مفادها : 
تم ايداع راتبك في الحساب. 

كأن تبتسم لي عيناك ..
كأن تخلو مغارة علي بابا من اللصوص ..

كأن تنام  جنية في حضن درويش .

تفاصيل دقيقة..

مذكرات جنين..!! 

كآبة جاللته

■ بقلم: الصديق بودوارة

■ بقلم: ناجي الحربي

■ بقلم: احمد يوسف عقيلة

وزير  الغويل  سالمة  الدكتور  استقبل 
يوم  المكلف  المعرفية  والتنمية  الثقافة 
ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي ب��م��ق��ر إق��ام��ت��ه في 
المدير  كوباكي  ويليام  السيد  القاهرة  
ال��ك��ون��ج��رس  مكتبة  لمكتب  اإلق��ل��ي��م��ي 
األمريكي بالقاهرة و السيد خالد رياض 

مدير قسم التزويد بالمكتب.
و يأتي ذلك في إطار بحث سبل التعاون 
التنمية  و  الثقافة  وزارة  بين  المشترك 
بهدف  ال��ك��ون��ج��رس  مكتبة  و  المعرفية 
بين  والمعرفي  الثقافي  التبادل  تعزيز 

المجتمعات والشعوب.
الدكتور سالمة  أكد  االجتماع  و خالل 
المعرفة  لدعم  دوم��اً  تسعى  ال���وزارة  أن 

المتحدة،  الواليات  مع  الخبرات  وتبادل 
والتي تعد من الدول التي لها دور كبير في 
المشهد الثقافي الدولي، وأن هذا التعاون 

حكومة  رؤى  عمق  ي��ؤك��د  االستراتيجي 
الوحدة الوطنية  والتي تتالقى مع أهداف 
الجانبين   على  يعود  ال��ذي  التعاون  ه��ذا 

بالنفع والخبرات العلمية والعملية.
التعاون  ه���ذا   أن  ب��ال��ذك��ر  ال��ج��دي��ر  و 
التبادل  م��ن  المزيد  لتنسيق  المشترك 
مكتبة  و  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ب��ي��ن  ال��ث��ق��اف��ي 
بينها  من  عدة  مجاالت  في   الكونجرس 
الدعم  تقديم  و  الرسمية  الزيارات  تبادل 
بالمكتبات  للعاملين  ت��دري��ب  م��ن  الفني 
الكتب  ارس���ال  وك��ذل��ك  ل��ل��وزارة   التابعة 
و  ال��ت��ب��ادل  ب��رن��ام��ج  م��ن خ��الل  المتاحة 
لمكتبة  اإلق��ل��ي��م��ي  بالمكتب  اإله�����داء  

الكونجرس بالقاهرة.

الغويل  سالمة  الدكتور  قام 
وزير الثقافة والتنمية المعرفية 
ال��م��ك��ل��ف رف��ق��ة ال��س��ي��د راف��ع 
الوزارة   ديوان  رئيس  الفاخري 
ب��زي��ارة  ال��ش��رق��ي��ة  بالمنطقة 
متحف الحضارة المصرية يوم 
السبت 29 فبراير 2022 م.

قبل  من  استقبالُه  تم  حيث 
ال��س��ي��دة ف��ي��روز ف��ك��ري سليم 
نائب الرئيس التنفيذي لإلدارة 

و التشغيل بالمتحف القومي.
الدكتور  ت��ج��ول  ق��د  و  ه��ذا 
الغويل داخل اروقة المتحف و 

قاعاته و شاهد ما به من كنوز 
أثرية باإلضافة إلى زيارة قاعة 

المومياوات الملكية.
والجدير بالذكر أن المساحة 
اإلجمالية للمتحف تبلغ حوالي 
و  م���رب���ع  م��ت��ر   138،600
التي  الرئيسية  القاعة  تعرض 
 2000 حوالي  مساحتها  تبلغ 
من  األث��ري��ة  القطع  مربع  متر 
ع���ص���ور م���ا ق��ب��ل ال���ت���اري���خ و 
العصر  و  الفرعونية  العصور 
اإلسالمي والقبطي حتى مصر 

الحديثة.

وزير الثقافة يستقبل المدير اإلقليمي لمكتب مكتبة الكونجرس األمريكي بالقاهرة

وزير الثقافة والتنمية المعرفية يزور متحف الحضارة بالقاهرة
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

صغيري 

ُذهول

ال يكّف صغيري
عن التحديق في الباب

و عن كونه دوًما
بحالة من اإلنتظار

يظل يذكرني
أن ال أضع القفل

على الباب
و أن أفكر 

فيما لو تركته موارًبا
لساعاٍت من الليل ! 

أوقات كثيرة
كنت أشعر بالذنب
و أقرر التوقف عن

مشاهدة أفالم الرعب 
ما أن لم يتسلل 

إلى عينيه النعاس
و غط بنوٍم عميق

بأوقاٍت أخرى
كنت أرغب في صفعي

و يجتاحني شعور 
أّني لست بأٍم جيدة

ال أذكر متى آخر مرة
رأيت فيها مديري بالعمل

توقفت عن مشاهدة التلفاز
جلست إلى جانبه طوياًل

و احتضنته 
قدمت له الحلوى

تعلمت ألجله الكروشيه 
و صنعت له جوارب و شال 

تحولت غرفته إلى مدينة ألعاب
و بدوُت أنا كأم مثالية

غير أنه ال يتوقف
عن التحديق في الباب !

قد كبُر صغيري
ارتاد المدرسة

تعلم الكتابة
و أول ما كتبه
بخٍط متعرج 
) إلى أبي !

أعلْم أن الحرب
ستشيح بوجهها عّنا 

و ستظهر لنا يوًما 
من وراء الباب

لكن هذا اليوم 
قد تأخر 

و ما يقلقني حًقا
أن يكون السالم 
قد ضّل طريقه

إلى بيتنا (

لها بسمة تستحّث الفؤاد
وتُْسبي العقول وتُذكي الكِلْم
وتُخفي وراء الجمال جماال 
"فروح" فروح ،، وَسْمت أشْم

أيا جارة هل لنا من مقاٍل
فيطفئ ما في الحشا ما اضطرْم
وقد صرت دون الورى في الغرام 

خبرُت النجوم بَكيٍف وكْم 
فكنَت الّسهاد وكنُت الهناء
وكنُت الشفاء وكنَت األلْم

وأْمَحْضُت بالحب َصْفَو الِوصال 
زمانا ،، وأسقيك ما قد َسِلْم

فكافأت كل الوفا بالجفاء 
لك الله من ظالٍم ،، ال يُذْم

■ بقلم: عّزة الشريف 

■ بقلم: رياض وريث 

■ بقلم: عبدالرحمن إمنيصير ي�ا س�ائال

يا س�ائاًل عّني 
أن�ا وط�ن الهدٰى 

يا ح�اماًل هّمي
علٰى زمن الردى

أفلم تعْش
متفائاًل برعونٍة؟

وطٌن 
عب عنِّي قد غدا وهذا الشَّ

أملي بدا ِبسمائِه 

قمًرا ع��ال 
قمًرا سما مْن ضوئِه النَّجُم اهتدى

فإالم قلبي يشتكي هذا الصفا؟ 
وعلٰى مدٰى خطواتِه

أَخطو ُسدى 
أأضاَع عمري كلَّه 

سفًكا َدمي؟ 
م غ�ايًة منْها النَّدى والقلُب َهدَّ

سرقْت دموعي مهجِتي

وأنا أنا 
عبراُت عيني تَفتدي

مهما اعتَدى 
*

وبرغِم كلِّ الجرِح منُْه
أتيتُُه

متهيًئا للقائِه
طوَل المدى

عّل اللحن يجمعنا 
ما انتابِني وقتها شعور بالحاجة!

زلت،  وال  آن��ذاك  التعبير  على  كنت صغيرا 
اإلعدادية  المدرسة  تلك  دخلت  ُمذ  لكن،  
وأنا أذّرع الساحة بعينّي الصغيرتين، أختِزل 
يوما شاقا  كان  الوجوه بحثا دون ج��دوى،  

وُمتِعبا للغاية. 

ما الذي أتعبني؟ !!!
لست أدري.  

وأظنني   . ال��زم��ن  م��ن  عقدا  استمر  لكنه 
سأسرد ما لم أسرده يوما هكذا 

انقَضت ثالث سنوات بالبدء 
لغرفة  المكتبة  من  سعيا  فيها  فانغمسُت 

الرسم، لمعمل األحياء 
ساحة  م��ن  أخ���اف  َص��ُم��وت��ا،   حينها  كنت 

المدرسة ومن االختالط بتلك الوحوش

أذكر حين حاول أحدهم إقحامي،  فانكسرت 
يدي جّراء ركضي خلفه

بالفصل  الوقت  أقضي  كالناسك صرُت  ثم 
ال أخرج بسبب إصابتي،  ويالها من راحة..  
راحٌة تُطّل بشغف للساحة من األعلى تُلقي 
تلويحة  ت��َر  لن  وج��وٍه  وعلى  السالم  عليها 
ي��دي،  لكن ال شك ستشعر،  رغم أني ما 
كنت أشعر، ما كنت أدري حتى أّني مصاب 
بالوحدة،  أختبئ من الوجوه،  أشغل نفسي 
الورق تحديدا؟  لكنها  لَم  بالورق وال أدري 

انقضت...

من  وح��دك  تمشي  كنَت  حين  وجهك  "ك��اد 
البيت أن يكون وجه عابد"
" صمتُك الال مبرر،  ... 

خ��ازوق��ا ف��ي أن��ف األخ��ص��ائ��ي غيَر أن��ه ال 
يشتكي"

" مشاعرك المكبوتة،  عصفورا ال ريش له " 
المدارس  تجوب  عميقة  تنهيدة  اييييييه،  

في غيابك اليوم

وأثقَل  كالكهل،   ال��وق��ت  مضى  إاله���ي،  ي��ا 
كاهلي بهمٍّ ما كنت أدريه سوى تعبا! 

وإذ بي بالثانوية!!! 
المنطوَي  ذاك  أكون  أال  على  العزم  عقدت 

على ذاته المنغلَق بشراهة على البؤس
يلتحف الجدران الرمادية ويحملق في ورق 

يكاد يكون فارغا! 
مدرسة جديدة يا هذا 

وهذه المرة ال أحد البتة...  
ال حمزة، وال خالد وال أبوبكر ، ستكون هذه 

السنين أكثر غربة،!
"لكن 

هيهات 
فالحزن الُمدوي ال زال في جوفك 

كجنين!  
ينازع الطفل الذي كنتَه 

رائ��ُد  أق��ف،   باعتزاز  العلم،   سارية  عند 
اإلذاع����ة ذو ال��ص��وت ال��ج��ه��ور وال��س��ن��وات 

الثالثة تكاد تنقضي 
أش��رف��ت على م��ع��ارَض وم��س��اب��ق��ات، كنت 
أح��ت��ف��ظ ب��ك��ّل م��ف��ات��ي��ح غ���رف األن��ش��ط��ة 
لكن  م��ا،  ش��يء  عن  أبحث  كنت  بالثانوية، 

ماهو؟  ما كنت ألدري 
أمر  من  أهرب  كنت  بهذا  بأني  أعلم جيدا 

ما.
بل  زلت وحيدا  الكثيرون وال  تَحملق حولي 

فقد كانت الوحدة آنذاك في أشدها
ألفين  عام  ذلك  جيدا  أذكر  الطامة،  وأتت 
وأحد عشر حين غادرت الثانوية وساقتني 
قدماي للقرطاسية،  فاشتريت دفترا له قفل 
صغير،  لَم؟ ال أدري، وكأن العمر يكيد بي 

وكانت تلك بداية الصمت 
م����ّر وق����ت ط��وي��ل وال���دف���ت���ر ع��ل��ى ح��ال��ه،  
وال شيء  ال��ث��ورة،  عقب  مغلقة  وال��م��دارس 

يشغلني ! ال توجد أنشطة
كم أنت وحيدا يا هذا!  

ال  سديم  في  ليضيء  ينفجُر  النجَم  تشبه 
متناهي ومع هذا ال أحد يحتضنك!  ينظرون 
إليك عن بعد بانبهار وال يدرون أنك تحترق 
أو أنك لست سوى بقايا انفجار ورماد كوني 

!
قبل زمن كنت أضحك 

لكنني لليوم أضحك ملء أشداقي 
غير أن القلب خاو،

عيني  من  جاعال   ، طيفَك  حضر  أن  إل��ى 
فأزهرت  الخشنة  وس��ادت��ي  سقت  غيمة،  

أحالما!  
أي نبوءة هذه التي ُرزقت!  

أي موٍت هذا الذي تجلى أمامي ملَكا دون 
أكتب  دفتري  إلى  فاستيقظت  يقبضني  أن 

ألول مرة....  إلى صديقي الوحيد
بعد التحية.. 

كيف حالك من دوني؟  هل آذيتك بغيابي؟  
لماذا اختفيت فجأة؟  ألم نك أطفاال وقتها!  

كيف لنا أن نفقه أمورا كهذه!  
أقسم لك أنني ما كنت أعلم شيئا

المرض!  
ال علم لي به يا صديقي

 .. بيتك طفال  من  اليوم  ذلك  غ��ادرت  لقد 
وها أنا مذ ذاك رجل هرم 

ال طاقة له لشيء

وجهك؟  
كان لي بمثابة الدواء..  ُمّرا

إليه  انتبذت  بالحزن  شعرت  كلما  لكنني 
أه�����زه،  ف��ي��ّس��اق��ط ال��ح��ن��ي��ن ُح���ّب���ا،  تُ��ط��ّل 

ابتسامتك فينجلي ما كان 
وجهك الطفولي الذي احتفظت به منذ عاِم 
ألفين وخمسة، أيقَض بداخلي الطفل فنمى 
ال  أنه  غير  وتقلّص  الحزن  فتَحّجم  وتنامى 

زال جزءا مني 

ذكرياتنا؟  سألتزم الصمت هنا
قصيدة!  

لَم كان أول ما أكتبه آنذاك شعرا؟  
ما كنت أعلم وقتها 

مغشيٌّ  وال��ح��زَن  ُمسّيرا  الوقت  طيلة  كنت 
لي،   يوِمُئ  بداخلي  وأحدهم  أرى،   ال  علّي 

فأفعل 
لكن ال��ح��زن أم��س��ك وأخ��ي��را ب��ي��دي،  راح 
يسوقني كل ليلة بالحلم إلى األمس البعيد. 

أنظر لطفلين شاكسا الحياة بضحكاتهما 
كانا يلحنان الشعر سرا 

يغادران الصف معا 
في  ويدّسانها  بهجته  العمر  من  يسرقان 

جيبيهما 
كم كنا.!

فبدَر لذهني يا صديقي أن أكتبَك 
أعتذَر لك 

ظّل  السنوات  تلك  طيلة  شيئا  أن  أخبرَك 
بصدري قانطا 

لقد كان أنا 
وبهذا صرت أكتب شيئا أشبه بالشعر 

صديق  وال  غ��ادرت��ك  مذ  ياصديقي  لكنني 
لي سوى جدران غرفتي األربع،  حتى حين 
حاولت،  كانوا حولي .. والبرد الزال ُمحدقا 
وح��ي��ن م��ألن��ي ال��ل��ه ب��ال��ع��زم،  وب��ع��د توالي 

األحالم والقصائد والشعور بالذنب 
تعد  لم  أنك  غير   ، المرتقب  اللقاء  جمعنا 
رفاق  لك  صار  كنت،   أنا  وال  الطفل  ذلك 

سوء،  فبات مابي يعتصر 
اللوم يقع علي!  وكأنني لو لم أغادرك يومها 

لما حدث ما حدث 
ومذ ذاك وأنا أكتب 

عّل اللحن يجمعنا..  
عّل اللحن يجمعنا! 

مذ ذاك وأنا أسير بالطريق وحدي أُحملق 
أِم��ن  كالمتسولين،   ي��دي  أم��ّد  ب��ال��وج��وه،  

صديق؟  
يأتون إلي على استحياء ويهرعون خوفا!!!  

هنالك وحش بصدري 
وحش صغير للغاية 

جعل لي هالة على عيني 

يأتون طلبا للذي في يدي!  ثم يغادرون 
واحد فقط 

أتى للوحش الذي بداخلي،  وأسكته 
وأسمعني 

دون أن نرقص.. لحنا آخر.  

أنا لم أخسر عمري في الوحدة أتجرع مرار 
الفقد أسفا،  لقد خلق الله بداخلي على مّر 
هذا العمر...  ما أنا عليه اليوم من صدق. 
يجمعنا  اللحن  لعّل  أك��ت��ب...   الزل��ت  لهذا 

ياصديقي.

■ بقلم : محمد ساسي العياط 
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)  اشهر المدارس العربية في اوروبا  (2
1130 ـ 1150م

 كان الملك � فردريك الثاني 
فيلسوف  ال��ي��ه  ق���رب  ق���د   �
به  معجبا  ك��ان  اذ  الصوفية 
اب��ن سبعين  كثيرا اال وه��و(  
ابراهيم  بن  الخالق  عبد   (  �
بن محمد بن نصر بن محمد 
على  رد  ل���ه  ك���ان  وال�����ذى   )
اسئلة ، االمبراطور � فردريك 
يصبح  ق��د  ق��ائ��ال:�    � الثاني 
ان العقل اول مبدع  وابداعه 
الحق جل وعال شرعا ونظر 
ينتهي  واليه  عالم  اول  فهو   �
هو  ه��ذا   � التركيب  بضاعة 
ابن سبعين � الذى كان يطلق 
 � االن��دل��س  فيلسوف   � عليه 
حينئذ لذا ها نحن ننتقل الى 
انه  محطة اخرى ورجل اخر 
له(  قشتا  ملك   � الفونس   (
الذى اهتم بترجمة–  نفائس 
الثقافة العربية الى االسبانية 
ومن ثم ترجمها الى الالتينية 
وذل��ك ب��ان جمع ع��ددا كبيرا 
من المترجمين العرب وانشا 
خاصا  مكتبا  بنفسه  هو  لهم 
اعد لهذا الغرض لذا نفهم من 
المتزايد  االهتمام  هذا  ذلك 
من قبل االوروبيين بالحضارة 
انها  على  وثقافتها  العربية 
وص���ل���ت ال���ي���ه���م ف����ي وق���ت 
اوروب��ا  كانت  اذ  للغاية  ح��رج 
وقتذاك تهم على وجهها في 
ذلك  اث��ر  وعلى  حالك  ظ��الم 
فهم  في  يتنافسون  اصبحوا 
العريقة  الحضارة  هذه  ونقل 
طيلة  انفسهم  شغلوا  ان  الى 
بانشغالهم  الوسطى  القرون 
الالتينية  الى  وبتحويلها  بها 
ف��وص��ل��وا ب��ت��ح��وي��ل ح��وال��ى 
الفلسفة  ف��ي  كتابا  تسعين 
في  وس��ب��ع��ون  والطبيعيات  
ال��ري��اض��ي��ات وت��س��ع��ي��ن في 
ثم  وم��ن   – والكيمياء  الطب 
باقي العلوم االخرى وال غرابة 
في هذا اذ ان الثقافة العربية 
ولغتها تعد اما للغات السامية 
اساسية  قواعد  من  لها  لما 
ل��ف��ه��م ال��ع��ب��ري��ة واآلرام���ي���ة 
ال��دراس��ات  م��ن  المزيد  نحو 
هي  اللغات  وتلك  الشرقية 

التوراة  دراس��ة  في  المهتمة 
 � العربية  الحضارة  ودراس��ة 
ومن الذين اهتموا بها اولئك 
الرهبان الذين اندفعوا رغبة 
منهم في االطالع على الثقافة 
االس��الم��ي��ة ورب���م���ا ك���ان ما 
بأمور  االلمام  هو  يقصدونه 
الذى  االمر  االسالمي  الدين 
بترجمة  يقوموا  بان  عنه  نتج 
– القران الكريم وطبعه وكان 
اش��ه��ر ه���وال ال��ره��ب��ان ه��و � 
جبر يرت � وبطرس المحترم 
وم��ن  1156م   �  1092  �
 �1193  � الكبير  البير  ث��م 
هو  ش���رع  وال����ذى   1280-
ما  ال��ق��ران  بترجمة  االخ���ر 
جعله يرد على مبادئه  حيث 
من  لمزيد  م��دارك��ه  اتسعت 
الحصول على الثقافة العربية 
ابن   � مؤلفات  وق��رأ  درس  اذ 
سينا والغزالي والفرا بي الى 
كاتبا  بنفسه  ه��و  اص��ب��ح  ان 
فألف كتابا في الفلسفة مما 
جعل من هذا الكتاب مفتاحا 
لمعرفة الغرب خالل القرنين 
وال��س��ادس  عشر  الخامس   �
عشر � وهكذا استمر الرهبان 
ف����ي ال����غ����وص ف����ي اع���م���اق 
نجد  اذ  العربية  ال��ح��ض��ارة 
روج��ر   � االنجليزي  ال��راه��ب 
يستطع  ل��م  ال����ذى   � ب��ي��ك��ون 
اخ��ف��اء ح��ب��ه ال��ش��دي��د لهذه 
به  فوصل  العريقة  الحضارة 
ابناءه  اوص��ى  ان  ال��ى  االم��ر 
كان  اذ  العربية  يتعلموا  ب��ان 
معجبا � بابن الهيثم � فواظب 

على دراسة مؤلفاته ثم ترجم 
كتابا في الكيمياء وبعض من 
الكتب االخرى وبهذه الطريقة 
في  العربية  الحضارة  ظلت 
لبلدان  واكتساحها  انتشارها 
وجدوا  وقد  ال  وكيف  اوروب��ا 
ينقض  ل��م  اذ  ضالتهم  فيها 
حتى   � ال��ث��ام��ن عشر  ال��ق��رن 
اض���ح���ت ف��رن��س��ا وق���ت���ذاك 
وذلك  الشرقية  بالكتب  تعج 
اث����ر ت��ل��ك ال����م����دارس ال��ت��ي 
ومن  حينذاك  بها  انتشرت 
للغات  التعليم  مدرسة  بينها 
الشرقية الحية سنة 1795� 
االمر الذى جعل � من فرنسا 
عشر  التاسع  للقرن  مفتاحا 
في هذا المجال ما دفع طالب 
اليها  يهرعون  الشرقي  العلم 
بينها   م��ن  ال��ب��ل��دان  كافة  م��ن 
النرويج   – ايطاليا   – المانيا 
ع��زي��زي  ل���خ   – ه��ول��ن��دا   –
ال��م��ت��ل��ق��ي ه����ذه ح��ض��ارت��ن��ا 
العربية العريقة ابان امجادها 
الذى  الغرب  بها  اهتم  وكيف 
اه��داف  في  بعدئذ  استغلها 
واقتصادية  سياسية  اخ��ري 
واج���ت���م���اع���ي���ة وم�����ن ب��ي��ن��ه��ا 
واستعمار  ثرواتهم  استغالل 
بلدانهم لتظل ديارهم جزا من 
ل��ذا اخ��ذ االستشراق  اوروب��ا 
طريقا اخر ووجهة جعلت من 
ألممهم  رسال  المستشرقين 
وقد راينا كيف ارتبط العديد 
السياسية  بالبعثات  منهم 
ومن هنا اصبح البعض منهم 
الحضارة   بهذه  اهتمامه  كان 

ال��ع��ري��ق��ة ف��ي ظ��اه��ره شيئا 
وباطنه شيئا اخر فكان منهم 
م��ن اه��ت��م ب��ه��ا ألج���ل االخ��ذ 
انها حضارة  باال سباب على 
باالهتمام  وج��دي��رة  ع��ري��ق��ة 
مناحي  في  منها  لالستفادة 
غبار  ال  حقيقة  وهذه  الحياة 
 – اخفاؤها  يمكن  وال  عليها 
في الوقت الذى ذهب البعض 
منهم من اخذها على اساس 
ذلك  من  غرضه  وك��ان  ديني 
هو التبشير بالدين المسيحي 
ذلك  خ��الل  م��ن  اراد  ورب��م��ا 
الدين  م��ب��ادي  على  ال���رد   –
الحقيقة  وف���ي  االس���الم���ي 
المستشرقين  من  بعضا  ان 
مضربا  ال��ع��رب  عند  ص���اروا 
لمعرفتهم  وذل����ك  ل��ألم��ث��ال 
النهضة  ف���ي  وم��س��اه��م��ت��ه��م 
ال��ع��رب��ي��ة واالس���الم���ي���ة مثل 
العالمة المستشرق االماني � 
كارل بروكلمان �  حيث كانت  
ش��أن  ذات  وت��رج��م��ات��ه  كتبه 
وقيمة رائعة ال يمكن تجاهلها 
من قبل الذين اهتموا بتاريخ 
العرب والمسلمين �                                                                         

المراجع:� 
 � الغنيمي  اب��وال��وف��اء   �  1
وكتابه � ابن سبعين وفلسفته 

الصوفية �1973م
2 � محمود كامل المحامي 
العربية  ال��دول��ة   � وك��ت��اب��ه   �

الكبرى � 1966م 
ع��ب��دال��س��الم  م��ح��م��د   �  3
 � ثاني  جزء  وكتابه   � الجالي 
اوراق من التاريخ � 2012م 

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 

جرت   ، الكبيرة  العملية  هذه  نطاق  في 
معركة بئر تاقرفت الشهيرة � في 25 فبراير 
928م � فبعد ان  احتلت القوات االيطالية 
بقيادة � غر اسياني � بلدة زلة ، اتجهت الى 
الشمال في عملية مالحقة ومطاردة واسعة 
قد  ك��ان��ت  ال��ت��ي   ، المجاهدين  لمحالت 
تحولت الى منطقة بئر تاقرفت ) حطيئة 
االيطالية  القوة  رابطت  وق��د   ) تاقرفت 
مساء � 24 فبراير � وذلك على بعد 15 كم من 
حطيئة تاقرفت ، التي سيطر المجاهدين 
الرئيسة  ومسالكها  ومرتفعاتها  ابارها  على 
اق��ام��وا  ق��د  ال��م��ج��اه��دي��ن  ان  ون��الح��ظ   �
التامة  المعرفة  على  الدفاعية  خطتهم 
تم  حيث   � الطبيعية  وظروفها  بالمنطقة 
المتحركة  المواقع  على  الكاملة  السيطرة 
المرتفعات  حيث  من  المعركة  ميدان  في 
هذه  في  استشهد  وق��د    � المياه  ومصادر 
المعركة بعض من قادتها � المجاهد الكبير 
 � الكبير  والمجاهد   � المغربي  بوعوينه 
� الملقب ) كوبار  جمعه الميجنة المغربي 
( وتعد معركة تأقرفت احدى اهم المالحم 
الوطنية بحركة المقاومة الوطنية الليبية 

ضد القوات االيطالية المحتلة

 تقع كرسه السياحية في الشمال 
غرب   ، الليبي  الساحل  من  الشرقي 
مدينة درنه 20كم � وشرقي مدينة 
بجبالها  تتميز  ك��م   80 البيضاء 
الخضراء الخالبة � وكذلك من جهة 

الشمال بشواطئها الرائعة

)   معلم  من  مدينة   (

) من معارك الجهاد (

في مثل هذا الشهر � فبراير 
� من عام � 1928�م 

) معركة  تاقرفت (

منطقة � كرسه السياحية
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حوادث

 البحث الجنائي طبرق

يقبض على سارق المنازل

سارقان يسرقان خزنة جارهما تحوي 
مبلغ 60000 ألف دينار 

الديوان \ خاص
لمديرية  التابع  الجنائي  البحث  قسم  تمكن 
أمن طبرق من إلقاء القبض على سارق سوداني 
الجنسية يمتهن سرقة المنازل  بمدينة طبرق  
اإلج���راءات  كافة  وات��خ��اذ  معه  التحقيق  ليتم 

القانونية حياله .
تصريحات مديرية أمن طبرق 

أوضحت مديرية أمن طبرق   تفاصيل إلقاء 
الرسمية  صفحتها  عبر  السارق  على  القبض 
ب��الغ لقس��م  بع��د ورود   : على فيسبوك قائلة 
البح��ث الجنائ��ي بمديري��ة أم��ن طب��رق مفاده 
بسرق��ة  يقوم  الهوي��ة  مجه��ول  شخ��ص  وجود 

من�ازل على الفور بدء العمل على القضية.
وأضافت المديرية : أنه  بع��د التحري وجم��ع 
المعلوم��ات تمك��ن قس��م البح��ث الجنائ��ي م��ن 
إلق��اء القب��ض عل��ى المتهم بفعل تلك السرقات 

وتبين انه سودان��ي الجنسي��ة.
مع  اإلستدالل  خالل  أنه  المديرية  وأك��دت 
المقبوض عليه  اعت��رف بسرق��ة العدي��د م��ن 
المن��ازل وآخره��ا سرق��ة هات��ف ن��وع ) آيف��ون 

( وآخ��ر
 ) سامسون��ج ( ومبل��غ مال��ى يق��در قيمت��ه 
من  بق��رب  من��زل  م��ن  ليب��ي  دين��ار  )ب��250( 

مدرس��ة المخت��ار بطري��ق 2000ألفي��ن .

الديوان \ خاص
الجنائي  البحث  ألقى قسم 
بنغازي  أم��ن  لمديرية  التابع 
ال��ق��ب��ض ع��ل��ى س��ارق��ان قاما 
ب��س��رق��ة خ��زن��ة ح��دي��دي��ة من 
بها  الكويفية  بمنطقة  منزل 
 60000 ق���دره  م��ال��ي  مبلغ 
الخواتم  من  دينار وعدد  ألف 
ال��ذه��ب��ي��ة وع�����دد3 ه��وات��ف 

محمولة. 
تبليغ عن سرقة

إلى  بشكوى  م��واط��ن  تقدم 
قسم البحث الجنائي بمديرية 
فيها عن  اب��ل��غ  ب��ن��غ��ازي  أم���ن 
منزله  بسرقة  قاما  مجهولين 
ح��ي��ث ق��ام��ا ب���ال���دخ���ول إل��ى 
المنزل عن طريق تكسير أحد 
النوافذ وسرقة خزنة حديدية 
بها مبلغ مالي قدره 60000 
الخواتم  من  دينار وعدد  ألف 
ال��ذه��ب��ي��ة وع�����دد3 ه��وات��ف 

محمولة.
ذل���ك بحسب  وب���ن���اء ع��ل��ى 
المديرية أصدر رئيس القسم 
والتحري  بالبحث  تعليماته 
الجريمة  ُم��رت��ك��ب��ي  وض��ب��ط 
الفور تم خروج أعضاء  وعلى 
للتحري  بالقسم  ال��ت��ح��ري��ات 

وجمع المعلومات وعقب ورود 
من  شخصين  ع��ن  معلومات 
لوحظ  حيث  الشاكي  جيران 
عليهم تغير وضعه المالي في 
بشراء  وقاما  األخيرة  الفترة 

سيارة وهواتف نقالة.
كمين

وع����ل����ى ال�����ف�����ور ب��ح��س��ب 
ال��م��دي��ري��ة  ت��م إع���داد كمين 
بمنطقة  لهم وضبطهم  محكم 
آلية  مركبة  متن  بودزيرة على 
نوع كيا أوبتما اللون رصاصي 
وتم اإلنتقال بهم إلى القسم .

و ت��اب��ع��ت ال��م��دي��ري��ة أن��ه 
أن  تبين  معهم  ب��اإلس��ت��دالل 
ف.س.أ.م������ن  يُ���دع���ى  األول 
مواليد 2001 والثاني يُدعى 
م��وال��ي��د  1999  م��ن  أ.س.أ 
بسرقة  م��ن��ه��ا  ك���ل  واع���ت���رف 
الخزنة وشراء المركبة بقيمة 
واعترفا  دينار  '12000أل��ف 
الذهب  من  خواتم  ببيع  أيضا 
كما  الذهب  بيع  محال  ألح��د 
المسروقة  الهواتف  تم ضبط 
مبلغ  إسترجاع  وتم  بحوزتهم 
دي��ن��ار  وق����دره 1100  م��ال��ي 
ض��ب��ط ب��ح��وزت��ه��م  وع����دد 2  

هواتف محمولة.

 مطلوب لدى أجهزة أمنية 

مسجل خطر تحت طائلة القانون
الديوان \ خاص

التحريات  قسم  جهود  أسفرت 
بنغازي  أمن  لمديرية  التابع  العامة 
من إلقاء القبض على مجرم خطير 
م��ط��ل��وب ل��ل��ع��دال��ة ع��ل��ى ذم���ة أكثر 
وسلب  عمد  قتل  بينها  قضية  من 
للمواطنين  وخطف  ال��س��الح  بقوة 
والرماية  األمنية  األجهزة  ومقاومة 

عليهم.
مجرم متعدد الجرائم 

ج���اء ذل���ك ب��ح��س��ب م���ا ذك���رت 
الرسمية  صفحتها  عبر  المديرية 
العمل  اط���ار  ف��ي  فيسبوك   على 
قسم  ألع��ض��اء  وال��ت��ج��وال  اليومي 
الخطة  وحسب  العامة  التحريات 
القسم  رئيس  قبل  من  الموضوعة 
لضبط الشارع العام والقبض على 

المطلوبين للعدالة.
وأض��اف��ت ال��م��دي��ري��ة أن��ه عقب 
يدعى  شخص  عن  معلومات  ورود 
 1984 م��وال��ي��د  م���ن  ف.س.ح  
جهة  م��ن  وألك��ث��ر  للقضاء  مطلوب 

أم��ن��ي��ة ع��ل��ى ذم���ة ق��ض��اي��ا  منها 
من  أك��ث��ر  ح��رق  قتل عمد  ج��رائ��م 
واستقاف  مواطنين  تخص  مركبة 
بقوة  ممتلكاتهم  وسلب  المواطنين 
األمنية  للجهات  ومقاومة  السالح 
الحي  بالرصاص  عليهم  بالرماية 
منها :اإلدارة العامة للبحث الجنائي 
وقسم النجدة وقسم البحث الجنائي 
ومركز شرطة المدينة على ذمة أربع 

المواطنين  وتهديد  إي��ذاء  محاضر 
مركز  لدى  ومطلوب  السالح  بقوة 
القوارشة في واقعة خطف  شرطة 
شرطة  مركز  ل��دى  ومطلوب  فتاة 
محاضر  ع��دة  ذم��ة  على  الكويفية 
لدى  ومطلوب  العمد  القتل  منها 
مركز شرطة رأس إعبيدة ومطلوب 
لدى جهازالشرطة القضائية  أيضاً 

على خلفية هروبه من السجن .

ع��ل��ي��ه أص�����در رئ���ي���س ال��ق��س��م 
المعلومات  على  بالتأكيد  تعليماته 
سالف  الشخص  وض��ب��ط  ال����واردة 

الذكر.
إلقاء القبض 

 " المديرية  بحسب  الفور  على 
حيث  التحريات  أعضاء  أنتقال  تم 
وردت معلومات تفيد بمكان تواجده 
مقاهي  بجانب  جليانة  بمنطقة 
أحد  على  ُمستولي  كونه  البطريق 
ال��ع��ق��ارات ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي تخص 
له  مسكناً  منها  وم��ت��خ��ذاً  م��واط��ن 
تم  التحريات  أعضاء  وعند وصول 
محكم  كمين  إعداد  وتم  ُمشاهدته 
تم  وقائيا  وبتفتيشه  وضبطه  ل��ه 
قنابل   ٢ عدد  على  بجوزته  العثور 
ي��دوي��ة وك��ذل��ك ع���دة أش��رط��ة من 
حبوب الهلوسة نوع ترامدول وعدد 
من الحبوب نوع اكسترا وعلى الفور 
تم االنتقال به إلى القسم و أتخذت 
حياله  القانونية  اإلج���راءات  كافة 

وتم إحالته إلى النيابة العامة.

الديوان \ خاص
التحريات  أعضاء  من  مشكلة  فرقة  تمكنت 
على  القبض  إلقاء  من  الصابري  شرطة  بمركز 
شخص سوداني الجنسية ارتكب جريمة قتل بحق 
الجنسية خالل مشاجرة  نفس  من  آخر  شخص 
وقعت بينهما داخل سوق الجمعة بمدينة بنغازي.

جثة ُملقاة 
تفاصيل الجريمة نشرتها مديرية أمن بنغازي 
مفادها  فيسبوك  على  الرسمية  عبر صفحتها 
العمليات  غرفة  من  وردت  السلكية  اش��ارة  أن 
تفيد بالعثور على جثة ملقاة بالقرب من مخازن 
الدقيق وبمجرد انتقال مأمور الضبط القضائي 
لشخص  تعود  الجثة  أن  تبين  الواقعة  لمكان 

اسمر البشرة وبها عدة طعنات. 
وتابعت المديرية قائلة :  بعد البحث والتحري 
تبين بأن الجاني والمجني عليه يقيمان بمنطقة 
وهم  السكن  نفس  وي��ت��ش��ارك��ان   ال��س��الم  ح��ي 
بينمهامشاجرة  وقعت  السودانية  الجنسية  من 
ال��ذي  السكن  داخ��ل  الماضية  الفترة  خ��الف 
السوق  في  ببعضهما  لقائهما  وعقب  يجمعهما 
بالسكاكين  عليه  والمجني  ال��ج��ان��ي  تشاجر 

وتبادال الطعنات ما أدى لمقتل المجني عليه.
والتحري  الشهود  شهادة  بسماع   : وأضافت 
وجمع المعلومات تم ضبط الجاني خالل اقامته 
بأحد المصحات الخاصة بالمدينة لتلقي العالج 

عقب الطعنات التي تلقاها من المجني عليه.

الديوان \ خاص
بمدينة  العروبة  مركز شرطة  تحريات  ألقت 
بنغازي على سارق سوري الجنسية قام بسرقة 
بنت  الخاص بمسجد سودة  التبرعات  صندوق 
)المستشفى  السلماني  بمنطقة  الكائن  زمعة 
العسكري( وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية حياله 
بعد أن تم التحقيق معه واعترافه بما نُسب إليه.

شكوى
تفاصيل  بنغازي  أم��ن  مديرية  نشرت  وق��د 
مواقع  عبر  الرسمية   صفحتها  على  الواقعة 
مواطن  أن   : ب��وك  فيس  االجتماعي  التواصل 
مفادها  العروبة  شرطة  لمركز  بشكوي  تقدم 
صندوق  بسرقة  الهوية  مجهول  شخص  قيام 
الكائن  زم��ع��ة  بنت  س���ودة  لمسجد  التبرعات 

بمنطقة السلماني )المستشفى العسكري( .
المديرية  أوضحت  ما  وبحسب  الفور  وعلى 
أن رئيس مركز شرطة العروبة أصدر تعليماته 
المطلوب  الشخص  وضبط  والتحري  بالبحث 
مكان  إل��ى  التحريات  أعضاء  انتقال  تم  حيث 

الواقعة لجمع المعلومات والتحري.
ال��ت��ح��ري��ات ع���ن معرفة  وأس���ف���رت ج��ه��ود 
شخص تدور حوله الُشبهات ويُدعى م.م.ن من 
بمنطقة  مقيم  الجنسية  مواليد 1987 سوري 
المركبات  لتصليح  ب��ورش��ة  ويعمل  المساكن 
بالقرب من المسجد سالف الذكر  فتم انتقال 
أعضاء التحريات إلى مكان تواجده وتم ضبطه 
وب��االس��ت��دالل معه  المركز  إل��ى  ب��ه  واإلن��ت��ق��ال 

اعترف بما نُسب إليه.

مركز شرطة الصابري 

 يقبض على قاتل لشريكه في السكن 

مركز شرطة العروبة 

 يقبض على سارق صندوق تبرعات 

مسجد سودة بنت زمعة 
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الرياضة   مسودة   وزارة  احالت    
قانون عام للرياضة الى مجلس النواب  
والذي سيكون نقلة في حال اعتماده 

من قبل المجلس  .

 و أبدت لجنة القوانين بالمجلس، 
القانون  على  ع��ام  بشكل  ارتياحها 
للرياضة  قوية  دفعة  سيكون  وال��ذي 

الليبية. 

 وك��ان��ت ل��ج��ن��ة  م��ك��ون��ة م��ن 22 
تدارست  وقانونية  رياضية  شخصية 
بجوالت  وقامت  احالته  قبل  القانون 

في عدة مناطق بالبالد قبل احالته.

وزارة الرياضة تحيل مسودة قانون عام للرياضة الى مجلس النواب

المنتخب الوطني لكرة القدم يتفوق على شقيقه الكويتي في المباراة الودية التانية
شمال  ملعب   ، االثنين  /يوم  الرجمة   - السد 

بنغازي 
/ي��وم  الساحلي  النجم   - ال��ج��دي��دة  ب��ن��غ��ازي 

اإلثنين ، ملعب شهداء بنينا 
السالوي - الوحدة /يوم اإلثنين ، ملعب األبيار 
المجد - قاريونس /يوم اإلثنين ، ملعب بنغازي 

الجديدة 
النجمة الريفي - النصر زليتن /يوم اإلثنين ، 

ملعب الخمس 
الريف - الجهاد/يوم اإلثنين ، ملعب زليتن 

 ، الثالثاء  /ي��وم  الشموع   - وليد  بن  الظهرة 
ملعب زليتن 

األمل - النهضة/يوم الثالثاء ، ملعب سبها 
القرضابية - الهالل/يوم األربعاء ، ملعب سبها
الشرارة - المهدية /يوم الخميس ، ملعب سبها

نتائج قرعة الدوري التمهيدي لكأس ليبيا 
تمّكن المنتخب الوطني لكرة القدم من الفوز الذي سينطلق يوم الغد اإلثنين  

على شقيقه منتخب الكويت في المباراة الودية 
الثانية التي جمعتهما يوم الثالثاء الماضي على 
ملعب " أستاذ الجابر الدولي " ضمن أيام »فيفا 
داي«، التي تأتي في إطار استعدادات المنتخبين 

لالستحقاقات الدولية المقبلة.
مجريات  على  الوطني  المنتخب  وسيطر    
المباراة في معظم أوقاتها , وكانت األفضلية من 

نصيبه والخطورة وحتى تسجيل األهداف  .
وأستطاع  الالعب " عمر الخوجة " من وضع 
تسديدة  م��ن  المقدمة  ف��ي  الوطني  المنتخب 
متقنة أسكنها في شباك المنتخب الكويتي في 

الدقيقة 24.
وقبل  الدخول في الوقت اإلضافي من عمر 
المباراة استطاع االعب " فاضل سالمة  " من 
بعد  الوطني  للمنتخب  الثاني  الهدف  تسجيل 
الذي   " مهارة كبيرة من  الالعب" معاذ عيسى 
تالعب بدفاعات الكويت وسدد الكرة تصدى لها 
مسجاًل  المرمى  في  ليتابعها  سالمة  الحارس 
عمر  من  الدقيقة 90  عند  الفوز  تأكيد  هدف 

المباراة , لتنتهي المباراة بفوز معنوي للمنتخب 
الوطني بنتيجة هدفين دون مقابل .

    هذا و يأمل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة 

جيل  تجهيز  من   " كليمنتي  خافيير   " اإلسباني 
الفترة  خ��الل  ب��ه  ينافس  الالعبين  م��ن  جديد 
المقبلة على التأهل لكأس ألمم أفريقيا 2023.

ان تشـــريُع القوانـــِن هـــو حجـــُر 
احلضـــاراْت.  قيـــام  يف  األســـاِس 
ازدهـــارَ  التاريـــُخ  يســـّجل  ولـــم 
قوانينهـــا  وكانـــت  إال  حضـــارٍة 
شاهد إثباٍت على هذا االزدهار.
أما حكاية البرملانات ومسيرتها 

والتأســـيس  التشـــريِع  مـــع 
للثوابت عبر القوانن واللوائح 
والقرارات، فهـــي حكاية طويلة، 
وســـجٌل حافـــٌل باملشـــاق وحتمل 

املســـؤولية .
اخلدمـــــــــــــاِت  مؤسســــــــــــــةَ  إن 

النـــواِب  مبجلـــِس  اإلعالميـــِة 
قوانـــن   ( تقـــدُم  وهـــي  الليبـــي، 
النـــواب  مجلـــس  وقـــرارات 
مشـــروعها  باكـــورَة  الليبـــي( 
والترجمـــة  للنشـــر  اجلديـــد 
عبـــر  سلســـلة منشـــورات تصـــدر 

عـــن إدارة املطبوعـــات مبؤسســـة 
يســـرها  اإلعالميـــة؛  اخلدمـــات 
أن تكتـــب حرفـــًا يف ســـفٍر عظيم 
يـــروي تاريـــخ أرٍض لن تزدهر إال 
القانـــون، وســـوف تزدهـــر  بقـــوة 

اهلل. شـــاء  إن  القانـــون  بقـــوة 

صدر 
حديثا


