
المستشار  الليبي  النواب  مجلس  رئيس  دعا 
"عقيلة صالح"، كافة السادة أعضاء المجلس إلى 
عقد جلسة رسمية يوم الغد اإلثنين الثالث عشر 
من جمادى اآلخرة 1443هـ الموافق لـ السابع 
عشر من شهر يناير الجاري بمقر مجلس النواب 

في مدينة طبرق . 

اإلثنين الغد  ي��وم  رسمية  جلسة  عقد  إل��ى  المجلس  أعضاء  يدعو  النواب  مجلس  رئيس 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

وجه رئيس مجلس النواب المستشار 
عقيلة صالح ، يوم الخميس الماضي، 
المحكمة  رئيس  إلــى  رسميا،  خطابا 
أن  فيه  أبلغه  الحافي،  محمد  العليا 
الخاص   2021 لسنة   )11( القانون 
يجوز  ال  الــقــضــائــي  الــنــظــام  بتعديل 

المساس به إال عبر المجلس نفسه.
وجاء في الخطاب، الصادر من مدير 
"إن  )المكلف(،  الرئاسة  شؤون  مكتب 
القانون رقم )11( لسنة 2021 صدر 
وال يجوز المساس به إال بالطريقة التي 
صدر بها عن طريق مجلس النواب وال 
يمكن إلغاؤه أو تعديله بموجب رسالة". 
محمد  العليا  المحكمة  رئيس  وكان 
الحافي وجه كتابا إلى رؤساء الهيئات 
القضائية والنائب العام، اعتبر فيه أن 
القانون رقم )6( لسنة 2015 بشأن 
تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء 
هو القانون النافذ، مطالبا بعدم العمل 
 2021 لسنة   )11( ــم  رق بــالــقــانــون 
الصادر عن مجلس النواب بشأن إعادة 

تشكيل المجلس األعلى للقضاء. 

المؤسسات  متابعة  لجنة  التقت 
بمقر  الماضي  الثالثاء  يوم  السيادية 
مدينة  في  النواب  مجلس  ديــوان  فرع 
ــادة الــنــائــب الــعــام  طــرابــلــس، مــع ســي

المستشار ” الصديق الصور”.

التي  المكثفة  اللقاءات  سلسلة  ضمن 
تجريها لجنة خارطة الطريق الُمشكلة من 
التقى رئيس وأعضاء  النواب،  قبل مجلس 
بمقر  الماضي  اإلثنين  يوم  صباح  اللجنة 
بالعاصمة  الـــنـــواب  مجلس  ــــوان  دي فـــرع 

العليا  الوطنية  المفوضية  برئيس  طرابلس 
من  عدداً  اللقاء  ناقش  حيث  لالنتخابات، 
المفوضية  بعمل  الخاصة  الفنية  األمــور 
عملية  اي  في  لالنتخابات  الُعليا  الوطنية 

انتخابية.

اســتــعــرض رئــيــس الــمــجــلــس الــرئــاســي"مــحــمــد 
المنفي" يوم الخميس الماضي بطرابلس مع عدداً 
من أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الثانية عشر 

آخر مستجدات العملية السياسية في البالد.
وناقش االجتماع ُسبل إجراء االنتخابات الرئاسية 
والبرلمانية من أجل عبور المرحلة االنتقالية، حتى 
نشره  لما  وفقا  واالســتــقــرار  بــاألمــن  الــبــالد  تنعم 
عبر  الرئاسي  المجلس  لرئيس  اإلعالمي  المكتب 

صفحته الرسمية . 
 كما بحث االجتماع اهم العراقيل والمشاكل التي 
تعاني منها المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات 

األساسية للمواطنين في مختلف القطاعات. 
أن  أهمية  على  الرئاسي،  المجلس  رئيس  وأكــد 
تتطلع الجهات التنفيذية والخدمية المختصة بدورها 
في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، وذلك من 

مبدأ تحقيق العدالة االجتماعية بين أبناء الوطن . 

المشكلة  الطريق  خارطة  لجنة  التقت 
من قبل مجلس النواب يوم األحد الماضي 
الجاري  يناير  شهر  من  التاسع  الموافق 

بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة 
طـــرابـــلـــس بـــعـــدد مـــن أعـــضـــاء الــهــيــئــة 

التأسيسية لصياغة مشروع الدستور .

لجنة خارطة الطريق تلتقي رئيس المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات

رئيس المجلس الرئاسي يستعرض مع أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الثانية عشر مستجدات العملية السياسية في البالد

لجنة خارطة الطريق تلتقي بعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

رئيس المجلس الرئاسي يبحث 
مع مستشار األمن الوطني تفعيل 

وتنظيم عمل الجهاز
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لجنة متابعة المؤسسات السيادية تعقد 
اجتماعها الثاني في مدينة طرابلس

ص4اخبار

رئيس الحكومة يشارك في فعاليات 
اليوم الختامي للملتقى التدريبي الثاني 

لطالب الطب واالطباء الشباب 

المجلس  ــيــس  رئ الــتــقــى 
الرئاسي،  محمد المنفي يوم 
الخميس الماضي بطرابلس، 
وفــــداً مــن مــديــنــة بــنــغــازي، 
برئاسة عضو مجلس النواب 
عن المدينة، السيدة عائشة 
جامعة  ووكـــيـــل  الــطــبــلــقــي، 
العلمية،  لــلــشــؤون  بــنــغــازي 
د. عــبــد الــكــريــم الــغــزالــي، 
الملفات  من  عــدٍد  لمناقشة 

التي تتعلق بمدينة بنغازي.
ــاء بحث  ــق ــل ال  وتــــم فـــي 

العديد من اإلشكاليات التي 
بنغازي  جامعة  منها  تعاني 
يتعلق  ما  وخاصة  وكلياتها، 
بمشاريعها المتعثرة، وتطوير 
المركزية  والمكتبة  المعامل 
ــا، واســـتـــعـــراض  ــه ــث ــحــدي وت
ــــات الــــجــــهــــات  ــــخــــاطــــب م

الــمــخــتــصــة، وضـــــرورة دفــع 
في  واإلعــمــار  البناء  عجلة 

الجامعة.
 كما ناقش االجتماع آلية 
المصرف  مؤسسة  توحيد 
الـــــزراعـــــي، وإنــــهــــاء حــالــة 
المؤسسة  بــهــذه  اإلنــقــســام 

دورها  تــؤدي  حتى  ودعمها، 
على أكمل وجه، وتساهم في 

التنمية.
 بدوره أكد رئيس المجلس 
على  التام  الرئاسي، حرصه 
البنية  وتطوير  إعمار  إعــادة 
بــنــغــازي،  لــمــديــنــة  التحتية 
وخاصة جامعة بنغازي، التي 
الجامعات  أعـــرق  مــن  تــعــد 
ــة، وعــلــى  ــي ــرب ــع الــلــيــبــيــة وال
الجهات  مــع  العمل  أهمية 
التنفيذية المختصة لدعمها.

عبدالحميد  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  تفقد 
الدبيبة، يوم الخميس الماضي، رفقة وزير الداخلية 
مع  الــحــدودي  وزان  بمنفذ  العمل  سير  مــازن  خالد 

تونس.
آلية  على  الــزيــارة  خــالل  الحكومة  رئيس  واطلع 
الجوزات  بالمنفذ من منظومة  والعودة  الخروج  ختم 
المشاكل  إلى  مستمعا  بالمنفذ،  األمنية  والمنظومة 
التي تواجه القائمين على المنفذ ومن أبرزها انقطاع 

االتصاالت والكهرباء بين الحين واآلخر. 
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة توفير منظومة 
وشبكة  إلكترونيا،  السفر  جـــوازات  لــقــراءة  حديثة 
احتياطية،  كهرباء  طاقة  ومولدات  متطورة  اتصاالت 
ودعم عناصر األمن والجمارك بكل اإلمكانيات التي 
من شأنها تسيير العمل بهذا المنفذ الحيوي والهام 
بالشكل المطلوب، وتوفير المناخ المالئم لهم ليقوموا 

بواجبهم المناط بهم على أكمل وجه. 

رئيس المجلس الرئاسي يناقش مع وفد من مدينة بنغازي عدٍد من الملفات التي تتعلق بالمدينة وجامعتها 

رئيس الحكومة ووزير الداخلية يتفقدان سير العمل بمعبر وازن الحدودي مع تونس

رئيس مجلس النواب يطالب 
بعدم المساس بقانون تعديل 

النظام القضائي

لجنة متابعة المؤسسات 
السيادية تلتقي النائب العام
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

ــة الــمــكــلــفــة  ــجــن ــل عـــقـــدت ال
السيادية  المؤسسات  بمتابعة 
الموافق  الماضي  الثالثاء  يوم 
الــجــاري  يناير  شهر  مــن   11

فرع  بمقر  الــثــانــي  اجتماعها 
ديوان مجلس النواب في مدينة 
ــلــس ، وذلــــك فــي إطــار  طــراب

مناقشتها آللية عملها.

أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في 
مجلس النواب السيد سليمان الحراري عن 
الكراهية  حمالت  تصاعد  من  قلقه  بالغ 
والتحريض السياسي وخاصة على مجلس 
بالمسؤولية  ملقياً  وأعـــضـــاءه،  ــواب  ــن ال
وعلى  المنفلت،  اإلعالمي  الخطاب  على 
تحولت  التي  االجتماعي  التواصل  وسائل 
ونشر  والكراهية  للتحريض  منصات  إلى 

المعلومات المغلوطة. 
الداخلية  الــشــؤون  لجنة  تــؤكــد  حيث 
بمجلس النواب على احترام حرية التعبير 
واالعالم وحق التظاهر السلمي، فان ذلك 

يجب أن يكون في إطار احترام القانون.
أمن  لعناصر  شكره  الــحــراري  وجــدد 
المجلس التي مارست أقصى حدود ضبط 
صاحبت  التي  المظاهرة  خــالل  النفس، 
الماضي  قبل  االثــنــيــن  المجلس  جلسة 
رغــــم خــــروج بــعــض الــمــتــظــاهــريــن عن 
الجميع  داعياً  للتظاهر،  القانونية  األُطر 
المحافظة  فــي  مسؤولياتهم  تحمل  إلــى 
الظروف  وخلق  واالســتــقــرار  األمــن  على 
المناسبة للحوار وللعمل السياسي إلجراء 
االنتخابات في اقرب وقت تلبية لتطلعات 

الشعب الليبي .

للجمعية   )  48  ( الـ  المؤتمر  انتخب 
العربية  األنباء  وكاالت  التحاد  العمومية 
الليبية  االنباء  بوكالة  ممثلة  ليبيا  دولــة 
األنباء  ــاالت  وك اتحاد  تطوير  لجنة  في 
النشاطات  تنفيذ  من  وتمكينه  العربية 
عام  كل  العمومية  الجمعية  تقررها  التي 
ـــارات  اإلم وعــضــويــة  فلسطين  بــرئــاســة 

واألردن وقطر ولبنان.
المؤتمر  أعمال  اختتام  في  ذلك  جاء 
السعودية  األنباء  وكالة  استضافته  الذي 
في الفترة 11 - 12 يناير 2022 م ، 
بحضور البعثات الدبلوماسية في الرياض 
والصحفيين  االعــالمــيــيــن  مــن  ونــخــبــة 

والمثقفين .
وقدم رئيس مجلس ادارة وكالة االنباء 
 " أبــوديــة  أحمد  الباسط  عبد   " الليبية 
فهد   " الدكتور  المؤتمر  لرئيس  الشكر 
ايار  فريد   " العام  ولألمين   " عقران  آل 
" ولــرؤســاء ومـــدراء الــوكــاالت االعضاء 
على الثقة في ) وال ( وتكليفها في هذه 
بحث  على  ستعمل  التي  المهمة  اللجنة 
المستوى  آليات تفعيل دور االتحاد على 
العربي والدولي ، بما يخدم العمل العربي 

، ويعود بالنفع على الوكاالت االعضاء .
على  كلمته  في  المجلس  رئيس  وأكــد 
حرص ) وال ( على العمل في هذه اللجنة 
في  والمساهمة   ، وايــجــابــيــة  بفاعلية 
تعزير العمل والتعاون بين وكاالت االنباء 
العربية ،والدفع بدور االتحاد واالستفادة 
باعتباره  االتحاد  هذا  في  عضويتها  من 
من أهم االتحادات العربية والدولية في 
المجاالت  في  تطويرها  وخطط  برامج 

التقنية و الفنية والتدريب .
وأكــــد رؤســـــاء الــــوكــــاالت األعــضــاء 

والتطوير  العمل  مواصلة  االتــحــاد  فــي 
العصر، ال سيما  متغيرات  مع  المتواكب 

في مجال اإلعالم .
المقترح  العمومية  الجمعية  وناقشت 
على  العام  المشرف  الوزير  من  المقدم 
أحمد   " الفلسطيني  الرسمي  اإلعـــالم 
المنصات  تعامل  "بشأن  عساف  نجيب 
العالمية مع المحتوى الذي تنشره وكاالت 
المنصات  هـــذه  عــبــر  الــعــربــيــة  األنــبــاء 
من  ينشر  ما  بعض  حجب  في  وتدخلها 
بالقضية  يتعلق  فيما  خاصة  الــوكــاالت 
االتفاق  جرى  ،وقد  العادلة  الفلسطينية 
الصدد  بهذا  مذكرة  إعــداد  متابعة  على 
وإرسالها إلى إدارة اإلعالم بجامعة الدول 
اإلعالم  ــوزراء  ل لرفعها  تمهيدا  العربية 
العرب في الدورة الـ 52 التي من المقرر 

عقدها منتصف هذا العام.
كما نوقشت موضوعات التعاون القائم 
بجامعة  اإلعـــالم  وإدارة  ــحــاد  االت بين 
الدول العربية، وضرورة التكثيف النوعي 
للتبادل اإلخباري مع الدول والمؤسسات 

اجتماعات  في  والمشاركة  العربية،  غير 
إنَّ  إذ  األنباء  لوكاالت  الدولي  المجلس 
الكونغرس  وفي   ، أعضائه  أحد  االتحاد 
أبو  في  سيعقد  الــذي  للميديا  العالمي 
من  بــمــبــادرة  المقبل  نوفمبر  فــي  ظبي 
وكالة أنباء اإلمارات، وضرورة عقد ندوة 
العربية،  األنــبــاء  ــاالت  وك مستقبل  حــول 
ومقومات االستمرارية وتحديات الجودة، 
والعلوم  االقــتــصــاد  كلية  مــع  والــتــعــاون 
دراسة  إلعداد  لندن؛  بجامعة  السياسية 
الوطنية  األنــبــاء  وكــاالت  مستقبل  حــول 

العربية.
أما في مجال تدريب العاملين بوكاالت 
من  العديد  إقامة  إقــرار  تم  فقد  األنباء 
ومــصــوري  لمحرري  التدريبية  الـــورش 

الوكاالت األعضاء.
ضــرورة  على  أيضا  الجمعية  وأكــدت 
في  التطبيقية  الــنــواحــي  على  التركيز 
هذه الدورات، وإقامة دورات متخصصة 
لتطوير الكفاءات الحالية، ودورات أخرى 
لتمكينهم  الوكاالت؛  بكبار موظفي  تتعلق 

في  تطورات  من  يحصل  ما  معرفة  من 
والمعلوماتية،  التكنولوجي  التقدم  مجال 
إلى جانب إقرار إقامة العديد من الورش 
التدريب  مركز  في  الدراسية  والحلقات 
على صحافة وكاالت األنباء التابع التحاد 
في  ان  عمَّ األردنية  العاصمة  في  )فانا( 

مجال التقدم التكنولوجي والمعلوماتية.
تقوم  مــا  العمومية  الجمعية  وثمنت 
المحافل  في  دور  من  العامة  األمانة  به 
ــخــاصــة بـــوكـــاالت األنـــبـــاء،  الــدولــيــة ال
باإلضافة إلى الدور الذي قامت به األمانة 
العامة التحاد وكاالت األنباء العربية في 
التي  األنباء  لوكاالت  الدولية  المؤتمرات 
وصــادقــت  2005م،  عــام  منذ  عــقــدت 
المقبل  للعام  العمل  مواصلة  على  أيضا 
)النشرة االقتصادية  بالملف االقتصادي 
والملف  الثقافي،  الملف  و   ، دة(  الموحَّ
اإلعالمية  الخدمة  وتــقــاريــر  الصحي، 
النسوية، وبحث تطويرها من قبل اللجنة 
المشكلة من الجمعية العمومية لالتحاد.

وتحديث  الفنية  بالشؤون  يتعلق  وفيما 
رت  ــرَّ مــوقــع )فــانــا نــيــوز( اإللــكــتــرونــي ق
األسلوب  إلى  العودة  العمومية  الجمعية 
ببث  العربية  الــوكــاالت  بقيام  القاضي 
أخبارها أو أي عدد منها يوميا في الموقع 
المتاحة، مما  الفنية  الوسائل  باستخدام 
إلى  وإعادته  الموقع  تطوير  في  سيسهم 

ما كان عليه سابًقا.
مــوازنــة  العمومية  الجمعية  ت  وأقــــرَّ
الـ  الــدورة  لعام 2022م،وعــقــد  االتحاد 
49 لمؤتمر الجمعية العمومية في مدينة 
الكونغرس  انعقاد  مع  بالتزامن  أبوظبي 
نوفمبر   17-15 الفترة  خالل  العالمي 

2022م.

لجنة متابعة المؤسسات السيادية تعقد 
اجتماعها الثاني في مدينة طرابلس

انتخاب ليبيا في لجنة تطوير اتحاد وكاالت األنباء العربية

لجنة الشؤون الداخلية تحذر من حمالت التحريض على العنف ضد مجلس النواب

ــاســات  ــة الــوطــنــيــة لـــرســـم ســي ــجــن ــل عـــقـــدت ال
الخميس  يوم  النواب  بمجلس  الهجرة  واستراتيجيات 
مدينة  في  النواب  مجلس  ديــوان  فرع  بمقر  الماضي 
طرابلس، اجتماعها األول لسنة 2022م، بعد إعادة 
تنظيمها من قبل رئاسة مجلس النواب بحضور رئيسها 

عضو المجلس السيدة ” د. ربيعة ابوراص”.
بالترحيب  اللجنة  رئيس  قبل  من  اإلجتماع  افتتح 

المهام  أهمية  على  وأكــدت  اللجنة  أعضاء  بالسادة 
المسندة إلى اللجنة وضرورة بذل كل الجهد والتركيز 
أقرب  في  المطلوبة  الوطنية  االستراتيجية  إلنجاز 
المستوى  على  سواء  إليها  الماسة  والحاجة  اآلجــال 
المحلي والدولي، حيث تركز اإلجتماع حول مراجعة 
السابقة،  المرحلة  خــالل  إنجازه  تم  ومــا  الخطوات 

وصوالً إلى أهداف اللجنة ومهامها.

اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة تعقد اجتماعها األول لسنة 2022م
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ــي، الــمــبــعــوث الــخــاص  ــرك ــي قـــال الــســفــيــر األم
 ، نورالند،"  ريتشارد  ليبيا"  إلى  المتحدة  للواليات 
األميركية  السفارة  حساب  نشرها  تغريدة  خالل 
االنتخابية  العملية  تطورات  بحث  إنه  تويتر،  علي 
عقيله  المستشار  الليبي  النواب  مجلس  رئيس  مع 

صالح عبر الهاتف.
الخطوات  أن  على   " "نــورالنــد  السفير  وشــدد 
القادة  على  »تعتمد  االنتخابية  العملية  في  التالية 
الليبيين، مؤكدا أن الواليات المتحدة تدعم »بقوة« 
اتباع المسار الذي يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة 
اإلطار  من  شهًرا  في غضون 18  وشاملة  ونزيهة 

الزمني لخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي .

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، 
يوم الخميس الماضي، اتصاالً هاتفياً من رئيس 
أشاد  حيث  محمد،  عبدالله  محمد  الصومال 
الــرئــيــس الــصــومــالــي بــإطــالق ســـراح عـــدد من 
مراكز  في  المحتجزين  الصوماليين  المواطنين 

اإليواء في ليبيا وعودتهم إلى ديارهم.
وأعرب الرئيس الصومالي عن رغبة بالده في 
الشقيقين  البلدين  بين  الثنائية  العالقات  تطوير 
ورفع التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء، 
الرئاسية  االنتخابات  إجراء  في  أمله  عن  معّبراً 
والبرلمانية في ظروف آمنة ومستقرة حتى يعود 

لليبيا دورها المحوري اإلقليمي والدولي.

أكـــد  األمــيــن الــعــام لــألمــم الــمــتــحــدة" أنطونيو 
غوتيريش"، أن مستشارته الخاصة لليبيا  "ستيفاني 
ولــيــامــز" تعمل جــاهــدة مــع األطــــراف بــهــدف خلق 
الظروف المالئمة للمضي باألمور على وجه السرعة، 

فيما يتعلق باالنتخابات في ليبيا.
صحفي  ســؤال  على  ردا  في  العام  األمين  وقــال 
الذي  مؤتمره  خالل  الليبية  االنتخابات  موعد  حول 
عقده يوم الخميس الماضي في نيويورك، إن هناك 
"عناصر إيجابية" تتحقق ألول مرة منذ عدة سنوات، 
مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 
اجتمعوا  ليبيا،  أنحاء  كافة  ويمثلون  عضوا،   127

وأسسوا لجنة لوضع خارطة طريق.
أن  من  للتأكد  معهم  "سنعمل  غوتيريش  وأضــاف 
تلك الخارطة ستسمح بعقد االنتخابات بأسرع وقت 
إقامة مؤسسات  المهم  أنه من  أعتقد  ممكن، ألنني 
شرعية في البالد".  وفي ذات السياق وحسب بيان 
منسوب للمتحدث باسمه، أشاد األمين العام لألمم 
ليبي  مليون   2.8 بـ  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة، 
إرادة  احترام  إلى  ودعــا  بأصواتهم،  لــإدالء  سّجلوا 
الشعب  ، مشددا على ضــرورة  إجــراء االنتخابات 
الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في الظروف المناسبة 
إلى  السلطة  ونقل  سلميا  السياسي  االنتقال  إلنهاء 

المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا."

السفير االمريكي ريتشارد نورالند يؤكد ان بالده تدعم 
"بقوة" اتباع المسارالذي يؤدي إلى انتخابات حرة وشاملة 

رئيس المجلس الرئاسي يتلقى اتصااًل 
هاتفيًا من الرئيس الصومالي

األمين العام لألمم المتحدة يؤكد استمرار العمل مع 
الليبيين لعقد االنتخابات في أسرع وقت ممكن 

ــى رئـــيـــس الــمــجــلــس  ــق ــت ال
الرئاسي "محمد المنفي" يوم 
الماضيمستشار  الــخــمــيــس 
المستشار"  الــوطــنــي  األمـــن 
إبــراهــيــم بــوشــنــاف" وذلـــك 
لبحث تفعيل عمل جهاز األمن 

الوطني.
وقــــــدم مــســتــشــار األمــــن 
رئيس  للسيد  إحاطة  الوطني 
المجلس الرئاسي، بالخطوات 
تفعيل  لغرض  بها  يقوم  التي 
ــن  وتــنــظــيــم عــمــل جــهــاز األم

الوطني.
كما تناول اللقاء الذي عقد 
الرئاسي،  المجلس  بــديــوان 
المتعلقة  الملفات  من  عــدداً 
ومكافحة  الـــحـــدود  بــتــأمــيــن 
ــة  ــشــرعــي ـــجـــرة غـــيـــر ال ـــه ال

ومكافحة اإلرهاب.
أهمية  على  المنفي  ــد  وأك
عمل الجهاز وضرورة تفعيله، 
تسخير  ضـــرورة  إلــى  مشيراً 
كافة اإلمكانات ليقوم الجهاز 

بعمله المناط به.

المجلس  رئيس  ناقش  نائب 
الالفي"  الله  "عبد  الرئاسي، 
خالل  الماضي  الخميس  يــوم 
"ريتشارد  اتصال هاتفي، مع   
والمبعوث  السفير  نــورالنــد" 
ليبيا،  إلــى  الخاص  األمريكي 
في  االنتخابية  العملية  مسار 

ليبيا.
 وأكد "الالفي" على ضرورة 
المعالم،  وضع خارطة واضحة 
لتنفيذ  مــحــدد  زمــنــي  ووعــــاء 
معوالً  االنتخابي،  االستحقاق 
ذاتـــه على مجلس  الــوقــت  فــي 

النواب للدفع بهذا المسار إلى 
األمام، بما يلبي طموح الشعب 
النزاهة  من  آلية  ووفق  الليبي، 
بنتائجها  تقبل  والــشــفــافــيــة، 

جميع األطراف.
أكــــد  السفير  ــه  ــب جــان مـــن 
المتحدة  الواليات  "نورالند" أن 
تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن 
يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة 
الزمني  اإلطار  ضمن  وشاملة، 
في  عليه  المنصوص  األصلي 
الحوار  ملتقى  طريق  خــارطــة 

السياسي الليبي.

االول  ــب  ــائ ــن ال بــحــث 
حسين  الحكومة  لرئيس 
لقائه  خــالل  القطراني 
الماضي،  الخميس  يــوم 
لدى  اإليــطــالــي  السفير 
بوتشينو  جوزيبي  ليبيا 
ــه؛  ـــد الـــمـــرافـــق ل ـــوف وال
العالقات الثنائية، وسبل 
مختلف  فـــي  الـــتـــعـــاون 

المجاالت بين البلدين.
وتــــركــــزت مــبــاحــثــات 
حــــول مـــشـــاريـــع إعــــادة 
المدمرة  المناطق  إعمار 

واالســراع  الحرب  جــراء 
ببنغازي  القنصلية  بفتح 
والتفعيل خطوط الحركة 

البحرية التجارية.
وأوضح القطراني بأن  
ومكافحة  األمــن  تحقيق 

القانونية  غير  الــهــجــرة 
واإلرهــــــــــــاب وتـــأمـــيـــن 
الــــحــــدود  فـــي لــيــبــيــا، 

على  إيــجــابــا  سينعكس 
العربية  المنطقة  أمـــن 
واألوربية خاصة ايطاليا،  
مـــشـــيـــرا إلـــــى ضـــــرورة 
الــتــعــاون بــيــن الــبــلــديــن 
ــتــحــقــيــق ذلـــــك طــبــقــا  ل
والمعاهدات  لالتفاقيات 
الجانبين  بين  الموقعة 

بالخصوص. 
من جانبه، أكد السفير 
اإليــطــالــي وقـــوف بــالده 
إلى جانب الشعب الليبي 

للوصول إلى االستقرار

"علي  الصحة  وزير  استعرض 
الماضي  الخميس  يوم  الزناتي" 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  مع 
الوزراء" حسين اعطيه القطراني" 
خطة عمل الوزارة لعام 2022 .
وأكد "الزناتي" خالل االجتماع 
الذي عقده مع "القطراني" على 
العالج  توطين  إلى  الوزارة  توّجه 
بالداخل وتحسين الخدمات التي 
العام،  الصحي  القطاع  يقدمها 
العامة  الميزانية  مــشــروع  وفــق 
لسنة 2022، بعد اعتمادها من 

جهات االختصاص. 
الجانبان خطة  كما استعرض 
للطوارئ  السريعة  االستجابة 

بمجابهة  يتعلق  فيما  خــاصــة 
الخدمات  وتحسين  كورونا  وباء 
العزل،  مــراكــز  داخــل  المقدمة 
ــقــاحــات الـــالزمـــة،  ــل ــر ال ــي ــوف وت
فــضــاًل عـــن اإلجـــــــراءات الــتــي 

أدويــة  لتوفير  ـــوزارة  ال اتخذتها 
مرضى األورام وأدوية األمراض 

المزمنة. 
ــائــب  ــن ــه أصـــــدر ال ـــن جــهــت م
تعليماته  الحكومة  لرئيس  األول 

ــة  ــي ــطــب بـــتـــوفـــيـــر األجـــــهـــــزة ال
المقطعي  بالتصوير  الــخــاصــة 
الخدمة  لتوفير  والمتخصص، 
الــدخــل  ذوي  مـــن  لــلــمــواطــنــيــن 

المحدود. 

رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع مستشار األمن الوطني تفعيل وتنظيم عمل الجهاز

 نائب رئيس المجلس الرئاسي، يناقش مع السفير والمبعوث 
األمريكي الخاص إلى ليبيا، مسار العملية االنتخابية في ليبيا

النائب االول لرئيس الحكومة يبحث مع السفير اإليطالي تفعيل 
خطوط الحركة البحرية التجارية بين البلدين

وزير الصحة يستعرض مع النائب األول لرئيس الحكومة خطة عمل الوزارة لعام 2022
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تعليماته  الزناتي،  علي  الصحة  ــر  وزي أصــدر 
العزل،  بمراكز  واالستجابة  الجاهزية  درجة  برفع 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن التأكد من كفاءة 
التزويد،  وشبكات  الطبي  األكسجين  منظومات 
السياسة  وتنفيذ  الصحية،  بالمرافق  والتخزين 

الوطنية لألكسجين.
عقده  الذي  الطارئ  االجتماع  ذلك خالل  جاء 
ومدير  الصحية،  الــطــوارئ  إدارة  مدير  بحضور 
أيضا  وّجــه  حيث  بــالــوزارة،  المشروعات  إدارة 
صحي  وتثقيف  توعية  حمالت  بإطالق  تعليماته 

لحّث المواطنين على تلقي اللقاحات.
على جميع  التشديد  على ضرورة  الوزير  وأكد 
الصحة  وإجراءات  لوائح  باتباع  الصحية  المرافق 
لــلــطــوارئ،  مــخــارج  وتــوفــيــر  المهنية،  والــســالمــة 

ومنظومات لمكافحة الحرائق.
تختص  لــجــان  بتشكيل  تعليمات  أصـــدر  كما 
الــعــزل،  ومــراكــز  األكــســجــيــن،  مــصــانــع  بمتابعة 
عن  دوريــة  تقارير  وإعــداد  األكسجين،  وخزانات 

عنها.

وشؤون  والجنسية  الجوازات  مصلحة  أعلنت 
جــواز سفر   )  1150 ( عــدد  تسليم  األجــانــب 
تصويرهم  تم  الذين  المواطنين  باالخوة  خاص 
بمحطة لندن و ) 180 ( جواز بمحطة مالطا 

خالل المدة الماضية .
وقالت المصلحة في منشور لها عبر صفحتها 
الرسمية أنه سيتم إنجاز وتسليم باقي الجوازات 
في  تجهيزها  يتم  ان  بعد  العاجل  القريب  في 
حــقــائــب مــن قــبــل مكتب اإلصــــدار الــخــارجــي 
بــوزارة  القنصلية  الــشــؤون  إدارة  مع  بالتنسيق 

الخارجية.
لتقديم  تسعى  انــهــا  المصلحة  وأوضــحــت 
أفضل الخدمات للجاليات الليبية بالخارج ورفع 
رئيس  تعليمات  على  بناء  وذلــك  عنهم  المعاناة 
األجانب  وشــؤون  والجنسية  الجوازات  مصلحة 

اللواء" يوسف عبدالله مراد ".

في  الــزنــاتــي"  "عــلــي  الصحة  وزيـــر  بحث 
ليلى   " الصيدلة  إدارة  مدير  مع  اجتماعه 
تفعيل  حول  الماضي،  األربعاء  يوم  العربي"، 

العطاء العام للدولة للعام 2022.
واســتــعــرض الـــطـــرفـــان، خــطــة الـــــوزارة 
منظومات  تنفيذ  الستكمال  الحالي،  للعام 
باألدوية  المتعلقة  الدوائي خصوًصا  التزويد 
عن  فضاًل  الخاصة،  واألغذية  التخصصية 
والمعدات  األجــهــزة  صيانة  أعــمــال  تنفيذ 

الطبية.

الزناتي يصدر تعليماته برفع 
درجة الجاهزية  بمراكز العزل

مصلحة الجوازات والجنسية :
سنواصل جهودنا لتقديم افضل الخدمات 

للجاليات الليبية بالخارج

وزير الصحة يبحث مع إدارة 
الصيدلة تفعيل العطاء العام

النائب األول لرئيس الحكومة يتابع عمل وزارة النفط والغاز

ـــب الـــعـــام  ـــائ ـــن عـــقـــد  ال
" الصديق الصور  المستشار 
، وكيل وزارة  ،مع  " اجتماعاً 
العامة  لــلــشــؤون  الــداخــلــيــة 
الــعــامــة  اإلدارة  ومـــديـــر  ؛ 
بــــوزارة  ــيــة  األمــن للعمليات 
إدارة  ومـــديـــر  ؛  ــيــة  الــداخــل
ـــاإلدارة  ب اإلرهــــاب  مكافحة 
؛  األمنية  للعمليات  العامة 
وقائدا قوة مكافحة اإلرهاب 
 - الغربية  المنطقة  فــرع   -
والمنطقة الوسطى - ؛ وعدد 
بمكتب  النيابة  أعــضــاء  مــن 

النائب العام .
ـــه اســـتـــعـــراض  تــــم خـــالل
تضطلع  التي  االختصاصات 

بها إدارة مكافحة اإلرهاب ، 
المنسبين  أداء  تعزيز  وسبل 
، وآلية تنسيق أعمالها  إليها 

مع الجهات ذات الصلة .
العام خالل  النائب  أكد  و 
االجــتــمــاع " عــلــى ضـــرورة 
مكافحة  ســيــاســات  ــســاق  ات
اإلرهــــــــاب والـــمـــمـــارســـات 
الــمــرتــبــطــة بها  اإلجــرائــيــة 
، وطـــالـــب  الـــشـــرعـــيـــة  مــــع 
بضرورة وضع مخطط عملي 
الملفات  معالجة  يستهدف 
 , الـــعـــالقـــة  ذات  األمـــنـــيـــة 
أعمال  إنجاز  األخص  وعلى 
مراجعة قاعدة بيانات الهوية 

الوطنية والجنسية الليبية .

الـــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  عقد 
الخميس  يوم  القطراني  اعطيه  حسين  السيد 
 " والــغــاز   النفط  وزيــر  مــع  اجتماعا  الماضي 

محمد احمد عون"
ــعــرض الـــوزيـــر خـــالل هـــذا االجــتــمــاع  واســت
اإلشكاليات التي يعاني منها قطاع النفط سواء 
من ناحية احتياجات العاملين أو البنية التحتية 
المتهالكة باإلضافة الى توقف اإلنتاج بعدد من 

الحقول لدواعي أمنية قاهرة .
النفط  قــطــاع  بــأن  األول  الــنــائــب  أوضـــح  و 
يمثل الشريان الوحيد المغذي للميزانية العامة 
التي  األخـــرى  اإليــــرادات  بعض  الــى  باإلضافة 
دعم  يتم  ان  الــواجــب  مــن  لــذا   ، تذكر  ال  تكاد 
في  سواء  احتياجاته  كافة  ومنحه  القطاع  هذا 

الصيانات وتبديل خطوط النقل او بناء خزانات 
بسبب  الحاصل  العجز  لتغطية  جديدة  تجميع 
األعــوام  في  الخزانات  من  عــدد  وتدمير  حــرق 

السابقة .

القطاع  بهذا  اهتمامه  القطراني   أكــد  كما 
والفنية  اإلداريــة  اإلشكاليات  كافة  لحل  وسعيه 
والمالية التي يعاني منها ، خصوصا وأن أسعار 
النفط تشهد انتعاش نسبي في الوقت الحالي .

رئيس الحكومة يشارك في فعاليات اليوم الختامي للملتقى 
التدريبي الثاني لطالب الطب واالطباء الشباب 

رئيس الوزراء  يزور دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين 
بطرابلس ويتفقد عمليات الصيانة المنجزة

شــارك   رئيس  حكومة الوحدة 
 " الدبيبة   عبدالحميد   " الوطنية  
يوم امس السبت في فعاليات اليوم 
الثاني  التدريبي  للملتقى  الختامي 
الشباب    ــاء  واالطــب الــطــب  لــطــالب 

والذي نظمته وزارة الشباب .
 واكد  رئيس الحكومة  في كلمة 
أهمية عقد  على  بالمناسبة  القاها 

يعقد  لــم  والـــذي  الملتقيات  هــذه 
منذ )28( سنة وخاصة في مجال 
شبابية  ألفكار  تحتاج  التي  الصحة 
أهمية  الى   مشيرا  جديدة،  عملية 
مدن  وفي  سنوياً  الملتقى  يعقد  أن 

مختلفة.   
 وحضر اختتام الملتقى عدد من 

وزراء ووكالء الحكومة .

قام رئيس الوزراء " عبد الحميد 
الدبيبة " يوم امس االول الجمعة 
بزيارة لدار الوفاء لرعاية العجزة 
والمسنين بطرابلس التقى خاللها 
فيها  والمسؤولين  الدار  نزالء  مع 
وتفقد عمليات الصيانة للدار بعد 

استكمالها وتأهيلها .
الـــوزراء  رئيس  زيـــارة  وشملت 
على  واطلع  الدار  مرافق  مختلف 
ماتم انجازه من عمليات الصيانة 
والتأثيث بدء من قاعات الجلوس 
واالســتــراحــات وغـــرف االقــامــة 

وتزويدها باالثاث الحديث .
الدار عن شكرهم  نزالء  وعبر 
ــــــوزراء  وتـــقـــديـــرهـــم لــرئــيــس ال
بهم  اواله  الذي  الكبير  لالهتمام 
تعد  والتي  الــزيــارة  بهذه  وقيامه 
المستمرة  وتــوجــيــهــاتــه  الــثــانــيــة 

ـــات لـــلـــدار  ـــي ـــان ـــك بــتــوفــيــر االم
وبالعاملين بها .

 وجـــدد رئــيــس الــــوزراء خالل 
ـــارة الــتــاكــيــد عــلــى ضـــرورة  ـــزي ال
وتوفير  الشريحة  بهذه  االهتمام 
كـــل مــتــطــلــبــات الــرعــايــة لــهــم ، 
الصيانة  لعمليات  ارتياحه  مبديا 

ــدار  ــل ــت ل ــم ــز الـــتـــي ت ــي ــجــه ــت وال
لتوفير  المشاريع  بقية  واستكمال 
كـــل مــتــطــلــبــات الـــراحـــة البــائــنــا 

وامهاتنا .
والشكر  التحية  الدبيبة  ووجه 
الذين  ـــدار  ال فــي  العاملين  لكل 
خدماتهم  تــقــديــم  عــلــى  يعملون 

وال  كلل  بــدون  وامهاتهم  الباءهم 
ــارة  ــزي ــدا ان هـــذه ال مــلــل ، مــؤك
على  لــالطــالع  جـــاءت  التفقدية 
احــــوال الــمــتــواجــديــن فــي الـــدار 

ولتقديم الشكر للعاملين فيها .
واعـــــرب عــــدد مـــن االمــهــات 
ا رغبتهم  الدار عن  واالبــاء نزالء 
فريضة  أداء  في  ــوزراء  ال لرئيس 
الحج لهذا العام الذي اكد ان هذه 
من  تكريما  تلبيتها  سيتم  الرغبة 
الشريحة  لهذه  الليبي  المجتمع 
التي تستحق كل التقدير والوفاء .
ـــــوزراء خــالل  ووجـــه رئــيــس ال
الزيارة باستكمال مبنى دار الطفل 
المجاور للدار، وباالسراع في منح 
للعاملين  المقررة  التمييز  عالوة 
تقديرا  الـــدار  ــزالء  ن رعــايــة  على 

وعرفانا بجهودهم .

النائب العام يترأس اجتماع موسع مع وكيل وزارة الداخلية ومدراء القطاعات
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االستثمار  لتشجيع  العامة  الهيئة  إستقبلت 
وشؤون الخصخصة، ورئيس مجلس اإلدارة د/

نائب  الماضي  األربعاء  يوم  النويصري  جمال 
السيد رمضان  الوطنية  الوحدة  رئيس حكومة 
السيد محمد  اإلقــتــصــاد  ووزيـــر  جــنــاح،  أبــو 

الحويج.
وذلك في إطار إجتماع ولقاء رفيع المستوى، 
حضرهُ مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات 
التجارة  غرفة  ورئيس  والمتوسطة،  الصغرى 
مدراء  من  نخبٌة  و  سبها،  والزراعة  والصناعة 
األعمال  رجال  من  وعدٌد  التجارية  المصارف 
وأصحاب المشاريع اإلستثمارية والمستثمرين 
الليبيين المهتمين والمتطلعين النعاش الجنوب 

الليبي واالستثمار الواعد به. 
االستثمار  لتشجيع  العامة  الهيئة  وبحسب 
الذي  الحدث  هــذا  فــإن  الخصخصة  وشــؤون 
أن  على  خالله  مــن  وحــرصــت  الهيئة  نظمته 
يكون حلقة وصل بين المستثمرين، وبين مدراء 
للمشاريع  المحتملين  والممولين  المصارف 
اإلستثمارية التي تم عرضها وتقديمها متضمنًة 
وحجم  المشاريع  وقيمة  اإلقتصادية  الجدوى 

اإليرادات المتوقعة منها. 
الكبير  الوطني  الــدور  على  التأكيد  تّم  كما 
الخاص  المصرفي  القطاع  على  يجب  الــذي 
الليبي،  الــجــنــوب  تــجــاه  بــه  يلتزم  أن  ــام  ــع وال
الواعدة،  اإلستثمارية  المشاريع  وتمويل  ودعم 
بضمانات حقيقية، وتوفر بيئة أمنة تضمن على 

حٍد سواء نجاح المشروع، وحقوق الممول. 
واالستثمارات  المشاريع  هذه  ستحققه  وما 
من زيادة في حجم الصادرات للقارة االفريقية. 
وتأمل الهيئة أن يحقق هذا االجتماع األمل 
الزاخر  الليبي  الجنوب  ألهالي  والطمأنينة 
االستراتيجي  والموقع  واالمكانيات  بالموارد 
والحيوي، والتي يمكن تسخيرها كمورد ودعم 
الليبي من خالل االستفادة  الوطني  لالقتصاد 
الُمثلى منها وتسخير مصادر المنطقه الزراعيه 
وإستثمارها في خلق مشاريع إستثمارية ألهل 
من  وتمكينهم  لهم  العمل  وفتح فرص  الجنوب 
والعمل  اإلستتمار  آفاق  وفتح  تنويع مشاريعهم 
وكذلك  واســتــقــرراهــم،  بالمنطقه  وتوطينهم 
االمكانيات والبيئة المناسبة لإستثمار الهادف 
اإلستثمارية  الــخــارطــة  إستكمال  إطـــار  فــي 
بالمنطقة الجنوبية وأهمية الفرص اإلستثمارية 
مختلف  في  به،  المتاحة  والمتنوعة  المتعددة 
والصناعة  والــتــجــارة،  كالسياحة،  المجاالت 
والزراعة وغيرها، والتي تحتاج لمصادر تمويل 
وأيضاً  المستهدفة،  للمشاريع  أمــوال  ورؤوس 
وتنشيط  والحدودية،  الحرة  المناطق  تفعيل 
تجارة العبور، وتحفيز القطاع الخاص والدفع 
الخارطة  مــشــروع  تنفيذ  فــي  للمشاركة  بــه 

االستثمارية بالجنوب الليبي. 
من  عــدداً  اللقاء  هذا  في  الحضور  وناقش 
والعراقيل  المقترحة  االستثمارية  المشاريع 
تنفيذها  فــي  تعترضهم  الــتــي  والــصــعــوبــات 
وإقامتها، وعرض الحلول والمقترحات الالزمة 

لتذليلها. 
وأختتم هذا اإلجتماع بتنويه من السيد نائب 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وإتفاق وترحيب 
أخر  ومؤتمٍر  إجتماٍع  إقامة  على  الجميع  من 
له  يُدعى  القادم،  فبراير  شهر  خالل  سيكون 
إجراءات  فيه  وتتخذ  أوسع،  بشكل  المصارف 
عملية، على رأسها وضع ألية للتمويل، ودراسة 
ناحية  من  جيد  بشكل  اإلستثمارية  المشاريع 
على  العمل،  فرص  وإيجاد  والمردود،  التنوع، 
المصارف  وعضوية  الهيئة،  برئاسة  تكون  أن 
االجتماع  هــذا  وسيعقد  الــخــاص،  والــقــطــاع 
فكرة  ودعــم  النجاح  الجنوبية،  المنطقة  في 
المشاريع اإلستثمارية في الجنوب الليبي على 

أكمل وجه. 

الهيئة العامة لتشجيع االستثمار تناقش الفرص 
اإلستثمارية الواعدة في الجنوب الليبي

أن  للنفـط  الــوطــنــيــة  الــمــؤســســة  أعــلــنــت 
وديسمبر  نوفمبر  شــهــري  ايـــــرادات  صــافــي 
ــى  ال ــــى  ال وصــــل  ـــد  ق ـــام 2021م  ـــع ال ـــن  م
كمبيعات  وذلــك   )4,321,675,360.58(
والمنتجات  والمكثفات  والــغــاز  الخام  للنفط 

النفطية والبتروكيماوية.
ــا أنــهــا  ــه ــمــؤســســة فـــي بـــيـــان ل ـــت ال ـــال وق
ــــا قــيــمــتــه  ــــي شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر م حـــقـــقـــت ف
أمريكي  دوالر   )1,968,156,900.26(
والتي  والمكثفات  الغاز  يليها  الخام  النفط  من 
دوالر   )92,335,279.02( الـــى  وصــلــت 
امريكي. في حين كان صافي ايرادات المنتجات 
النفطية )46,093,437.43( دوالر أمريكي 
إلــى  الــبــتــروكــيــمــاويــات وصــلــت  ــد  عــوائ بينما 
ليصل  امريكي  دوالر   )4,489,025.22(
إلى  وبإجمالي صافي االيرادات لشهر نوفمبر 

)2,111,074,641.93( دوالر االمريكي. 
بأعلى  تمتع  ديسمبر  شهر  بأن  وأوضحت   
االيرادات المحققة طوال العام، حيث بلغت ايرادات 
 )1,985,950,976.38( الــخــام  النفط 
الـــغـــاز  ايـــــــــرادات  ــيــهــا  ــل ت ـــي،  ـــك ـــري ام دوالر 
بـــ)120,369,471.38(  والــمــكــثــفــات 
الــمــنــتــجــات  ـــــــرادات  اي ثـــم  امـــريـــكـــي،  دوالر 
 )101,306,516.64( بـــــ  ــة  ــفــطــي ــن ال
بـ  البتروكيماويات  وايــــرادات  امريكي  دوالر 
ليصل  امريكي  دوالر   )2,973,754.25(
حوالي)  ديسمبر  شهر  في  ــرادات  اإلي اجمالي 

2,210,600,718.65 ( دوالر امريكي. 
 من جهته علق رئيس المؤسسة المهندس " 
مصطفى صنع الله " حول هذا الصدد قائاًل : 
" سجل نهاية العام 2021 م انتعاشا وحققت 
اسعار النفط أكبر مكاسبها السنوية منذ العام 
2016، مدفوعة بتعافي االقتصاد العالمي من 

حالة الركود بسبب وباء كورونا . 
واضاف " صنع الله " بأن األسعار لم تصل 
تواصل  أن  لها  ومتوقع  بعد،  مستوياتها  ألعلى 
وزيــادة  السوق  اساسيات  تتغير  مالم  االرتفاع 

االستثمار العالمي في المنبع و المصب . 
 كما أكد أن قدرة قطاع النفط في ليبيا على 
التحتية  البنية  تحديث  عملية  ودفع  االستثمار 
السيما  المنظور،  المدى  في  ضعيفة  ستبقى 
ما  أن  إلــى  مشيرا  الميزانيات،  شــح  ظــل  فــي 
التفكير  مضى  وقــت  أي  من  أكثر  اليه  نحتاج 
البنية  المبادرات النقاذ  خارج الصندوق وخلق 
قطاع  في  االستثمار  بعجلة  والــدفــع  التحتية 
الوحيد  شبه  الممول  بإعتباره  الوطني  النفط 

للخزانة العامة. 
 ودعا " صنع الله " دوائر إتخاذ القرار في 
البالد معالجة الميزانيات المعطلة والمعطوبة 
النفطية  أصولنا  سالمة  عــن  نتعامى  ال  وأن 
نستنكر  ال  وأن  عليها  المحافظة  وأهــمــيــة 

تمويل  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  خطوات 
مشاريع نفطية بترتيبات خاصة. 

من  حزمة  تنفيذ  أن  المؤسسة  رئيس  وأكد 
المشاريع الحيوية وعلى رأسها مصفاة الجنوب 
قيم  لتعزيز  الطهي  غــاز  استخالص  ومعمل 
المحروقات  من  ذاتيا  الجنوب  واكتفاء  االنتاج 
وتــجــاوز  لتنفيذها  خــاصــة  ترتيبات  يتطلب 
البيروقراطية التي تعاني منها البالد ليس إال. 
 2020 سنة  فــي  ــه  إن  " الله  صنع   " وقــال 
المباشرة  االيـــرادات  على  المؤسسة  تحفظت 
المياه  تحريك  بغية  والــضــرائــب  واالتـــــاوات 
من  البالد  فانقذت  االنتاج،  ومعاودة  الراكدة 
لذلك حققنا  ونتيجة  واالفــالس،  الحرب  شبح 
ولــوال  م.  الــعــام 2021  مالية خــالل  فــوائــض 
لكانت  الظروف  فرضتها  التي  الخطوات  هذه 
يسيطر  والعجز  فارغة  االن  العامة  الخزانة 
ادنى  في  المركزي  واحتياطيات  الموازنة  على 

مستوياتها ". 

أكد رئيس شركة الزاوية لتكرير 
سعي  الجرمي”،  “الصادق  النفط 
وتقديم  لدراسة  الحثيث  الشركة 
بعض المشاريع التطويرية المهمة، 
أبرزها تطوير المصفاة من خالل 

إنشاء وحدة تكرير جديدة.
ـــه سيتم  أن الــجــرمــي  وأوضـــــح 
ــى الـــبـــت فـــي هــذا  ــد عــل ــي ــأك ــت ال
بعد  المهم  التطويري  الــمــشــروع 

حوالي 3 أشهر من اآلن، ومشروع 
إنشاء مصنع خلط وتعبئة الزيوت 

بمصنع أسفلت بنغازي.
الجمعية  اجتماع  في  ذلك  جاء 
لتكرير  “الزاوية  لشركة  العمومية 
ــي إطــار  ــفــط”، الــــذي عــقــد ف ــن ال
ــئــنــاف الــمــؤســســة الــوطــنــيــة  اســت
لــلــنــفــط؛ اجــتــمــاعــاتــهــا الــســنــويــة 
أن  بعد  طرابلس،  من  والعمومية 

أيام   4 لمدة  اجتماعاتها  عقدت 
برئاسة  النــوف  رأس  في  متتالية 
صنع  مصطفى  المؤسسة  رئيس 
الله الذي أكد على ضرورة االلتزام 
طريق  خارطة  وعمل  بالمواعيد، 
للمشاريع  مــحــدد  زمــنــي  وجـــدول 

النفطية حتى يجري اعتمادها.
وأشاد صنع الله خالل اجتماعه 
لتكرير  الــزاويــة  شركة  بمسؤولي 

النفط بمرونة الشركة في التعامل 
ـــى ما  مـــع األحــــــداث، إضـــافـــة إل
الــتــلــوث،  مكافحة  فــي  بــه  قــامــت 
تتجاوز  التي  البرية  المنطقة  في 
نظام  إلــى  بــاإلضــافــة  كــم،   150
الحوكمة، داعًيا إلى عدم التمديد 
في إجراءات التعاقد واالتجاه إلى 
العطاءات، وفق تعليمات المؤسسة 

النفطية. 

وزير االقتصاد يدعو لوضع آلية فاعلة تسهم في تفعيل قطاع االستثمار
االقتصاد  وزيــر  دعــا 
والتجارة محمد الحويج 
آلية  إلى ضــرورة وضع 
في  تسهم  فاعلة  عمل 
االستثمار  قطاع  تفعيل 
وتشجع القطاع الخاص 
على  واألجنبي  المحلي 
تطوير  فــي  الــمــشــاركــة 

القطاع.
الحويج خالل  وشدد 
ـــمـــاع  رئـــاســـتـــه االجـــت
السادس لفريق التعاون 
ـــي االقــتــصــادي  ـــدول ال
يوم  االستثمار،  وشؤون 
ــاضــي،  ــم الــخــمــيــس ال
إن من شأن  بطرابلس، 
الجديدة  العمل  آليات 
ـــع  ـــمـــشـــاري تـــنـــفـــيـــذ ال
الــمــســتــهــدفــة ضــمــن 
االستثمارية  الخارطة 
ـــصـــاد  ـــت ــــــــــوزارة االق ب
والــــتــــجــــارة، وضــمــان 
ـــالك  ــارات وأم ــم ــث اســت
الـــدولـــة فـــي الـــداخـــل 

والخارج . 

ــــأتــــي االجـــتـــمـــاع  وي
وزارة  بمقر  عقد  الذي 
ــجــارة،  ــت ــصــاد وال االقــت
ــة  ــع ــاب ــت فـــــي إطــــــــار م
الدولي  التعاون  فريق 
االقـــتـــصـــادي وشــــؤون 
للسياسة  ــمــار  ــث االســت
وُسبل  لــلــدولــة  الــعــامــة 
التي  العراقيل  معالجة 
مع  بالتنسيق  تواجهها 
ذات  الجهات  مختلف 

العالقة. 

الفريق  واســتــعــرض 
خـــــــــالل االجـــــتـــــمـــــاع 
إجراءات تنفيذ توصيات 
السابقة  االجتماعات 
ووضـــــع آلـــيـــة مــتــابــعــة 
ملف األحكام القضائية 
الليبية  ـــة  ـــدول ال ضـــد 
السلبية  ــا  ــه ــرات ــي ــأث وت
االستثمار  مــلــف  عــلــى 
وكيفية تسهيل إجراءات 
تسجيل شركات التعاون 
الدولي بوزارة االقتصاد 

والتجارة. 
المجتمعون  ونــاقــش 
ـــرف  غ دور  تـــفـــعـــيـــل 
الـــتـــجـــارة الــمــشــتــركــة 
دور  تقييم  على  والعمل 
الدولة  أمالك  مصلحة 
باالستثمار،  يتعلق  فيما 
ـــعـــمـــل عـــلـــى تــبــنــي  وال
ســيــاســات مــوحــدة في 
ـــفـــات االســـتـــثـــمـــار  مـــل
ــــاون الــــدولــــي  ــــع ــــت وال
إدارات  بين  والتنسيق 

ومكاتب التعاون الدولي 
بالوزرات . 

فريق  أن  ــى  إل يــشــار 
الـــــتـــــعـــــاون الــــدولــــي 
االقـــتـــصـــادي وشــــؤون 
ــرأســه  ــت االســـتـــثـــمـــار ي
ـــاون  ـــع ـــت مـــســـتـــشـــار ال
الدولي بمجلس الوزراء 
ويضم  عــبــدو،  مــجــدي 
ــه مــديــر  ــت فـــي عــضــوي
إدارة التجارة الخارجية 
بوزارة  الدولي  والتعاون 
ــجــارة  ــت االقـــتـــصـــاد وال
ومديرو إدارات التعاون 
الدولي بوزارات المالية 
و العمل والتأهيل وهيئة 
ــع االســتــثــمــار  ــشــجــي ت
متعدد  قــســم  ورئـــيـــس 
األطــــــــــــراف بــــــــإدارة 
بــوزارة  الدولي  التعاون 
ــاون  ــع ــت ــة وال ــخــارجــي ال
وزير  ومستشار  الدولي 

االقتصاد والتجارة.

المؤسسة الوطنية للنفط :

حققنا أرباحا بقيمة )4,321,675,360.58( دوالر أمريكي كصافي إيرادات لشهري نوفمبر وديسمبر 

إنشاء وحدة تكرير جديدة بالزاوية واستحداث مصنع لخلط وتعبئة الزيوت ببنغازي



بــــحــــث رئــــيــــس الــمــجــلــس 
السيد  طبرق  لبلدية  التسييري 
والــســادة  بوالخطابية    فــرج   /
مع  التسييري   المجلس  أعضاء 
أصــحــاب مــعــارض الــســيــارات  
بضرورة استخراج رخص مزاولة 
شــركــة  أي   وأن   ، لــلــمــعــارض 
مدينة  خــــارج  تــرخــيــص  لــديــهــا 
استخراج  عليها  يتوجب  طبرق  

ترخيص مزاولة نشاط من طبرق 
البلدية مدته  وإجراء عقد مع   ،
الخاصة  الــســاحــات  على  سنة 
بقيمة  الـــســـيـــارات  بــمــعــرض 
قيمة  ــع  ودف شهريا  ــار  ــن 100دي

السنة بالكامل.
ــــدى أصــحــاب  مـــن جــانــبــهــم أب
ـــم  ـــدائ الـــمـــعـــارض تـــعـــاونـــهـــم ال

والمستمر مع بلدية طبرق .

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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 بلدية طبرق تشدد على أصحاب معارض السيارات بضرورة  
إستخراج رخصة مزاولة نشاط 

بدعم من المبادرة الليبية االنتقالية بلدية سبها تستلم 4 شاحنات إطفاء

بنغازي  لبلدية  التسييري  المجلس  عقد 
يوم  صباح  2022م   لعام  األول  اجتماعه 
يــنــايــر 2022   الــمــاضــي  11/  الــثــالثــاء 
اعتماد  فيه  تم  حيث  البلدية  ديــوان  بمقر 
محضرسابق وُمناقشة العديد من المواضيع 
من عدد  الُمقدمة  العروض  بينها  من  التي 
من الشركات األجنبية بشأن تدوير القمامة 
الفنية  للجهات  إحالتها  وتقرر  والُمخلفات 
ــداء  وإب الــعــروض  لــدراســة هــذه  الُمختصة 
الرأي بشأنها وإحالة عدد من الترشيحات 
المعنية  اللجنة  إلى  البلدية  الفروع  لرؤساء 
الــشــروط  تــوفــر  مــن  والــتــأكــد  لمراجعتها 

المطلوبة .
اإلعــتــداءات  المجلس   أعضاء  بحث  كما 

بمنطقة  التنقية  محطة  لها  تتعرض  التي 
العشوائي  البناء  فــي  الُمتمثلة  الــقــوارشــة  
مع  الــتــواصــل  وتــكــرار  بمحتوياتها  والــعــبــث 
هذه  إليــقــاف  الُمختصة  األمــنــيــة  الــجــهــات 
الِمرفق كما  بالنظر ألهمية هذا  االعتداءات 
ُمناقشة احتياجات البلدية إلنشاء  تم  أيضاً 

عدد من المدارس الجديدة لسد العجز في 
كثافة  مــن  والتقليل  التعليمية  المؤسسات 
حصر  وتقرر  الدراسية  الفصول  في  الطلبة 
مراقبة  مــع  بالتنسيق  الُمقترحة  الــمــواقــع 
اإلجــراءات  واتخاذ  بنغازي  والتعليم  التربية 

الالزمة .

ببلدية   األشــغــال  مكتب  يواصل 
العامة  النظافة  أعــمــال  أجــدابــيــا 
ــــدوران  لـــشـــوارع وأحـــيـــاء ُجـــزر ال
الشركات  باشرت  حيث  بالمدينة 
القائمة بأعمال النظافة  بتنظيف 
كل من شارع الوفاق وطريق بنغازي 
وشــارع  طرنيو  الكواديك   وشــارع 
ــتــالت وشـــارع  قــرطــبــة و شـــارع ان
العسكرية  والعيادة  سحنون  اإلمام 

الــســيــدة عائشة   وشـــارع مــدرســة 
كــمــا ســتــشــمــل أعـــمـــال الــنــظــافــة 
األيام  خالل  المدينة  شوارع  باقي 

القادمة .
ــال الــنــظــافــة ضمن  تــأتــي أعــم
بلدية  بها  تــقــوم  الــتــي  الــحــمــالت 
المظهر  على  للمحافظة  أجدابيا 
التلوث  ولتخفيف  للمدينة  الــعــام 

البصري والبيئي للمدينة.

قام آمر منطقة الخليج العسكرية ورئيس 
سالم  لواء  الخليج  المشتركة  األمنية  الغرفة 
ـــوفـــد  مـــفـــتـــاح الـــــرفـــــادي وال
الماضية   ــام  األي لــه   المرافق 
بزيارة إلي بلدية اجخرة  حيث 
كـــان فــي اســتــقــبــالــهــم عميد 
وأعـــضـــاء الــمــجــلــس الــبــلــدي 

وحكماء وأعيان البلدية .
ــم خـــالل الـــزيـــارة مــنــاقــشــة ُســبــل الــتــعــاون   ت
والمواطن  للوطن  األمـــن  إلستتباب  والــتــواصــل 
وتقديم الدعم لجميع المؤسسات األمنية بالمنطقة 
حتى تستطيع القيام بعملها لفرض األمن ومحاربة 

جميع الظواهر السلبية والهدامة .

قامت بلدية المرج  بتسليك وتنظيف قنوات 
العبارات  وفتح  الطبيعية  ـــة  األودي ومــجــال 
لــجــريــان الــمــيــاه مــن ِقــبــل غــرفــة الــطــوارئ 

بالبلدية وشركة المياه.
هــــذا ويـــأتـــي هــــذا اإلجــــراء 
المنازل  مــن  العديد  غــرق  بعد 
األمــطــار  غـــزارة هــطــول  بسبب 
التي تسببت في ارتفاع منسوب 
الشركة  استكمال  وعدم  المياه  
السنغافورية للبنية التحتية  لها ووجود المنازل 
المواطنين  بعض  وقيام  منخفضة  أماكن  في 

بردم العبارة الرئيسية في سنوات سابقة.

استقبل عضو المجلس البلدي سبها السيد 
/ابوبكر جماعة  رفقة عضو المجلس السيد/ 
بالحاج علي  بمقر ديوان البلدية 
من  وفــد  الماضيين  اليومين 
الهيئة العامة لألوقاف والشؤون 

اإلسالمية ببلدية سبها .
مناقشة  الــلــقــاء  خـــالل  وتـــم 
التي  الــمــعــوقــات  و  الــمــشــاكــل 

تواجه عمل مكتب األوقاف سبها،
كما تم بحث اإلستعدادات لمسابقة فزان 
مستوى  على  الكريم  القرآن  لحفظ  األولــى 
أعضاء  الــســادة  أكــد  جانبهم  مــن  الجنوب. 
المجلس على استعداد البلدية التام  للتعاون 

مع الهيئة العامة لألوقاف.

آمر منطقة الخليج العسكرية ورئيس الغرفة 
األمنية المشتركة يزوران بلدية إجخرة

بعد غرق عدة منازل 
بلدية المرج تقوم بتنظيف قنوات 

ومجال األودية الطبيعية

بلدية سبها  تبحث معوقات مكتب أوقاف سبها 
وجاهزية مسابقة فزان األولى لحفظ القرآن الكريم

اإلطــفــاء  شــاحــنــات  سبها  بلدية  استلمت 
المخصصة للمدينة  بدعم من المبادرة الليبية 
المجلس   أعــضــاء  بحضور  وذلــك  االنتقالية 
البلدي السيد أبوبكر جماعة والسيد عبدالله 
تسليمها  وتم  البلدي  المجلس  أعضاء  األمين 
النحو  على  موزعة  للسالمة  الوطنية  للهيئة 

التالي :-
عدد "3" شاحنات تم تسليما لهيئة السالمة 

الوطنية للعمل الداخلي 
عدد "1" شاحنة مطار سبها الدولي.

كما تم تكريم السائقين كبادرة دعم وتشجيع 
لهم على مجهوداتهم في إيصال السيارات التي 

السالمة  هيئة  دعــم  في  كبير  بشكل  تساهم 
المتمثل  عملها  ألداء  البلدية   داخل  الوطنية 

في إنقاذ أرواح وممتلكات المواطنين.
الجدير بالذكر إن عدد السيارات المقدمة 
للجنوب الليبي هو 6 سيارات )4 سبها - 1 

الشاطئ 1- أوباري(

بلدية بنغازي تعقد اجتماعها األول لعام 2022م

المجلس البلدي اجدابيا يواصل حمالت النظافة العامة 

ــقــى رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة  ــت ال
الوطنية  السيد/ عبد الحميد ادبيبة  
بمقر بلدية نالوت مع عميد وأعضاء 
القطاعات  وممثلي  البلدي  المجلس 
من  وعــدداً  نالوت  بمدينة   المختلفة 
في  المشاركة  المدن  بلديات  عمداء 

احتفالية رأس السنة االمازيغية .
وهنأ " الدبيبة "  السادة الحضور 
خالل هذا اللقاء بمناسبة رأس السنة 

الثقافة  أن  على  مــؤكــداً  األمازيغية 
وليس  الليبيين  لكل  ثقافة  االمازيغية 
على  ويتوجب  و  فقط  االمازيغ   لفئة 

الشعب الليبي التعرف عليها.
 وأكد  " الدبيبة " حرص  حكومة 
جميع  خدمة  على  الوطنية   الوحدة 
والسعي  ممكن  هو  بما  ليبيا  مناطق 
لتنفيذ ما هو غير ممكن حالًيا بجعله 

هدفاً مستقبلياً.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي بعميد وممثلي القطاعات المختلفة ببلدية نالوت



بنغازي  بــلــديــة  شــرعــت  
لخط  الصيانة  أعمال  فــي  
بالطريق  الصحي  الصرف 
الدائري األول عقب  معاينته 
ـــن قــبــل الــــِفــــرق الــفــنــيــة  م
للمياه  ــة  ــام ــع ال والـــشـــركـــة 
والصرف الصحي بنغازي . 

ذلك بعد أن تعرض  خط 
المجاور  الصحي  الصرف 
لالنهيار  الصفوة،  لمصحة 
قبل أيام بسبب انتهاء عمره 
االفتراضي ويعّد هذا الخط 

مـــن الـــخـــطـــوط الــرئــيــســة 
الصحي  لــلــصــرف  الــنــاقــلــة 

للمحطة الرئيسة بالمدينة.
ِفــــرق  أن  الـــــى  ويــــشــــار 
العامة  بالشركة  الصيانة 
الصحي  ــصــرف  وال للمياه 
مضخة  استبدال  أنهت  قد 
تــصــريــف مـــيـــاه األمـــطـــار 
بــمــحــطــة الـــرفـــع بــالــطــريــق 
السريع”  “الــطــريــق  الثالث 
الناتجة  المياه  مع  للتعامل 

عن هطول األمطار.

العامة  الشركة  أعلنت 
األول  أمس  يوم  للكهرباء، 
منظومة  إدخــال  الجمعة، 
باستخدام  اآللــي  اإلطفاء 
الــوحــدة  على   Co2 غــاز 
كهرباء  بمحطة  الــرابــعــة 
شــــمــــال بــــنــــغــــازي إلـــى 

الخدمة.

وأوضـــحـــت الــشــركــة في 
صفحتها  عبر  لها  منشور 
إدخــال  أن  "فيسبوك"  على 
جاء  الخدمة  إلى  المنظومة 
بــعــد االنــتــهــاء مـــن أعــمــال 
الصيانة وإجراء االختبارات 
ــيــة  الــتــشــغــيــلــيــة والــتــأهــيــل

للمنظومة.

المجلس   ديـــــوان  ــل  ــي وك بــحــث 
البلدي  غات  مع مديري اإلدارات 
اإلدارات  أداء  تقييم  بالمجلس 
كما  الماضي  عــام 2021  خــالل 
ناقش التقصير في بعض اإلدارات 

هــذا  عــلــى  للتغلب  حــلــول  ووضـــع 
الالزمة  واالحــتــيــاجــات   القصور 
التي ترفع من مستوى أداء اإلدارات 
على ضرورة  شــدد   كما  بالديوان 

االلتزام بأوقات الدوام الرسمي.

البلدي  الــحــرس  عــقــد مــديــر مــديــريــة 
يوم  بمكتبه  العرفي  ونيس  عميد  بنغازي 
جناح  آمر  مع  اجتماعا  الماضي،  األربعاء 
والمشرف  الفرجاني،  فرج  رائد  التدريب 
الحميد  عبد  النقيب  التدريب  دورة  عن 
معهد  مــديــر  قبل  مــن  المكلف  الــقــذافــي 

التدريب وبناء القدرات.
العملية  سير  االجتماع  خــالل  ونوقش 
مديرية  عليها  تــشــرف  الــتــي  الــتــدريــبــيــة 
كفاءة  من  للرفع  بنغازي  البلدي  الحرس 
منتسبي الحرس البلدي في العمل المناط 

بهم.
ــاء  ــب ــة األن ــوكــال وفـــي تــصــريــح خـــاص ل
لمديرية  اإلعالم  رئيس قسم  قال  الليبية؛ 

العبيدي؛  محمد  بنغازي  البلدي  الحرس 
إنه تم استعراض كافة برامج التدريب التي 
التدريب  جناح  إدارة  تنفيذها  في  ستشرع 
الخطة  مـــن خـــالل  ــــك  وذل ــة،  ــري ــمــدي ــال ب
بتوجيهات  لذلك  وضعت  التي  التدريبية 

معهد التدريب وبناء القدرات.
ونيس  العميد  أن  الــعــبــيــدي  وأضــــاف 

العرفي؛ أستمع لشروح من قبل أمر جناح 
التي  التدريبية  الــبــرامــج  حــول  الــتــدريــب 
سيقوم بها جناح التدريب بمديرية بنغازي، 
الفروع  الموظفين  كافة  تستهدف  والتي 

التابعة بمديرية الحرس البلدي بنغازي.
وتابع العبيدي: “تقرر تنفيذ الدورة بمقر 
ويكون  بنغازي،  البلدي  الحرس  مديرية 
البركة،  مركز  داخــل  االستالم  لجنة  مقر 
حيث سيتم استقبال كافة ملف الموظفين 
من  ونقل  أوضاعهم،  تسوية  في  الراغبين 
صفة  واكتساب  عسكري  صفته  موظف 

مأمور ضبط قضائي”.

7 بلديات
األحد 12 جمادى اآلخرة 1443هـ الموافق 16 يناير 2022م العدد )162(  

بلدية بنغازي تباشر في صيانة خط الصرف المنهار بالطريق الدائري

إدخال منظومة اإلطفاء اآللي إلى محطة كهرباء شمال بنغازي

بلدية  غات  تناقش  أوجه القصور في آداء 
العمل وتبحث في حلول للتغلب عليها 

مدير مديرية الحرس البلدي بنغازي يجتمع بآمر جناح التدريب

التمور  منتجوا  اتحاد  ناقش 
اجتماعه  خالل  الجفرة  ببلدية 
اشـــهـــاره  اعـــقـــاب  فـــي  االول 
االشــكــالــيــات الــتــي يــواجــهــهــا 
مــزارع  ومــالك  التمور  منتجوا 
النخيل في مناطق بلدية الجفرة 
والعقبات التي تعترض التسويق 

داخليا وخارجيا .
وأكد المشاركون في االجتماع 
في كلمات لهم على ان  اشجار 
قــومــيــة اليجب  ثــــروة  الــنــخــيــل 
اهمالها وعلى  او  التفريط فيها 
بالجانب  العالقة  ذات  الجهات 
االهتمام  ايــالؤهــا  االقــتــصــادي 
الــــالزم ودعــمــهــا كــاحــد روافـــد 

قنوات  وخلق  الليبي  االقتصاد 
الليبية  التمور  لــقــدرة  تصدير 
ــى الــمــنــافــســة فـــي الــســوق  عــل
العالمية وذلك لجودتها العالية . 

وأشــــــار الـــمـــشـــاركـــون في 
االجتماع الى ان انتاج مناطق 
الـــجـــفـــرة خـــــالل الـــمـــوســـم 
و  اكثر من ثالثة  بلغ  الماضي 

مختلف  من  طن  الــف  ثالثين 
مشددين  واالصــنــاف  االنـــواع 
صناعات  اقامة  ضــرورة  على 
من  ودوائــيــة  غذائية  متنوعة 

هذه االنواع . 
واتــــفــــق  الـــمـــشـــاركـــون في 
من  وفد  تشكيل  على  االجتماع 
بين اعضاء اتحاد منتجو التمور 
ــمــاع بـــوزيـــر االقــتــصــاد  لــالجــت
الوطنية  الوحدة  ورئيس حكومة 
لــنــقــل و تــوضــيــح رؤيــــة اتــحــاد 
لكيفية  بالجفرة  التمور  منتجو 
مستوى  على  المنتوج  هذا  دعم 
ليبيا والذي يقدر بمئات االالف 

من االطنان . 

موسى   " غــات  بلدية  عميد  ناشد 
في  التنفيذية  األجــهــزة   " السنوسي 
المعاناة  لرفع  التدخل  بسرعة  الدولة 
يواجهونه من  وما  المدينة  آهالي  عن 
نقص شديد في كافة مقومات الحياة.

وأوضح " السنوسي " في تصريحات 
في  الــكــهــربــائــي  الــتــيــار  أن  صحفية 
جــداً  منخفض  بجهد  يصل  المدينة 
انقطاع  وســاعــات  للمنازل،  وضعيف 
بــان  ثــابــتــة. مضيفا  غــيــر  الــكــهــربــاء 
في  ــدا  شــدي نقصا  ــواجــه  ت الــمــديــنــة 
ـــة وأمــصــال الــعــقــارب والــوقــود  االدوي

وباقي الخدمات الضرورية. 
وأشار إلى أن المدينة لها خصوصية 
بالنسبة لموقعها الجغرافي فهي تبعد 
حوالي 400 كيلومتر من أقرب مدينة 

لها. 
وشدد على أن طريق غات متهالك 
جــــداً، ورغـــم إعـــالن الــحــكــومــة بــدء 
مشروع طريق " غات – أوبــاري " لم 
يتواصل معنا أحد ولم نشهد أي إجراء 

بالمشروع. 

بالمجلس  المرأة  شــؤون  عضو  تابعت 
البلدي أوجلة  السيدة/ فضيلة بترون  سير 
كبار  فئة  تعليم  بمركز  التعليمية  العملية 
عفان  بن  عثمان  بمدرسة   بمقره  السن  

زيارتها  خــالل  وأجــرت 
مع  مقابالت  للمركز  
مـــســـؤولـــي ومــعــلــمــات 
ــــك  ــــذل ـــــمـــــركـــــز وك ال
لتحفيزهم  الــطــالــبــات 
مواصلة  على  ودعمهم 

تعليمهم .
وشهد المركز إقبال واسع لطالبي العلم 
من فئة الطالبات كبار السن حيُث يشرف 
المنهج  تــدريــس  على  الــمــركــز  مــســؤولــي 
الدراسية،  المواد  لكل  شامل  االبتدائي 
ويتحصل  الطالبة الخريجين على  الشهادة 
االبتدائية، ومن ثَّم استكمال الدراسة حتى 

مرحلة التعليم الجامعي.

عميد بلدية غات يناشد الحكومة التدخل 
لرفع المعاناة عن آهالي المدينة 

بلدي أوجله يتابع سير العملية 
التعليمية بمركز تعليم فئة كبار السن

انتاج الجفرة من التمور يبلغ اكثر من ثالثين الف طن للموسم الحالي 
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ثقافية

العاطسون في الزكائب*
هذا عدد مميز، ال أريد أن أتغزل فيه بمجلة 
أن  أريــد  وال  كثيراً،  ذلــك  فعلت  فقد  الليبي، 
أكتب عن البدايات، فقد كتبت عنها أكثر من 
مرة، وال أريد أن أتباهى بروعة االنجاز، فقد 

سبق أن تباهيت. 
ما أريد هنا هو أن أقول إن الليبي جزء من 
سحاب  ناطحة  مشروع  ليس  كبير،  مشروع 
ثقافية، فالثقافة ال تهتم بالسحاب أصاًل، إنها 
األسفل،  نحو  وينحني  التعالي  يترك  مشروع 
بالعقول،  بــالــنــاس،  األرض،  بملح  يهتم  ــه  إن

وبالمعرفة وجدواها .
مجلة الليبي جزء من مشروع بالغ األهمية 
لو اهتمت به الدولة لتغير حال البالد والعباد، 
ــرأي  وال الــحــوار،  ثقافة  أن  لو  معي  وتخيلوا 
النظر،  وجهات  تبادل  ومنهج  اآلخــر،  والــرأي 
وإقصاء  والتوتر،  التشنج  عن  البعد  ومنطق 
مفهوم العنف والعنف المضاد، تخيلوا معي لو 
أن ثقافة تبادل المنفعة الذهنية والثقافية هذه 
درست  أنها  ولو  المجتمع.  أفــراد  بين  سادت 
منتشرة في  أنها أصبحت  ولو  المدارس،  في 
المؤسسات، تخيلوا معي كيف ستكون الحال 
على المستوى السياسي واالجتماعي، وتخيلوا 

أي خيٍر سوف نجينيه من وراء ذلك .
إن معركة االنحياز للقراءة كفعل الزم، وحرب 
كأسلوب  الثقافة  تسود  أن  أجل  من  الصمود 
غلبة  على  المبني  الحوار  يصبح  وأن  حياة، 
الفكر وسطوة تقبل الرأي المعارض، هذه كلها 
معارك كبيرة سوف يقودنا االنتصار فيها إلى 
إنجاز كبير، أكبر من كل االنجازات "التاريخية" 

المزيفة على الدوام .
ــمــرة، ســوف أحــدثــكــم عــن ما   فــي هــذه ال
منطق  عنها  يغيب  عندما  لــلــثــورات  يــحــدث 
هو  الــصــراخ  منهج  يصبح  وعندما  الــحــوار، 
المنهج المعتمد ممهوراً بختم الجودة، وعندما 
الحجة  وقوة  الثقافة  أن  األذهــان  في  يترسخ 
العقل ليست سوى هدٍر ال طائل من  وسلطة 
بعضهم،  على  الثوار  يتوحش  عندها  وراءه، 
فيغيب ملح الثورة، وال يظل حاضراً سوى دمها 

المهدور .
الزكائب"،  في  "العاطسين  عن  سأحدثكم 
عن الثورة الفرنسية في أبشع ما احتوته، وهي 

ثورة التنوير وبداية الخالص. 
ــنــويــر"  ــت "ال وأيـــضـــاً،   .. ـــشـــع"  "أب  .. نــعــم 
معاً  األمـــران  يستقيم  ال  ربما  ــخــالص".  و"ال
معاً،  استقاما  الفرنسية  الثورة  في  لكنهما   ..

فماهي حكاية العاطسين في الزكائب .؟
تعالوا معي إلى هذا الكتاب لنتعرف ولنعرف. 
فنحن هنا في مجلة الليبي من أجل المعرفة، 
من أجل أن نعلي القيم الكلية للعقل، ومن أجل 

أن نتعلم ونتعلم .. ونتعلم أيضاً . 
عن  الثالث  الليبي  عيد  فــي  لكم  سأكتب 
كتاب، وهل هناك أجمل من مناسبة عيد مجلة 
ثقافية لنفتح معاً صدر كتاب زاخر بالمعرفة ؟ 
الكتاب الذي سأحدثكم عنه هو صغير جداً 
يمكن  ما  أثمن  من  لكنه  وشكله،  هيئته،  في 
فليست  المعرفة،  وسائل  من  عليه  التعرف 
من  واثمن  وأهــم  أيسر  معرفة  وسيلة  هناك 
الكتاب ؟ إنه كتاب بعنوان : دراسات في النظم 
والــمــذاهــب .. والــكــاتــب هــو "لــويــس عــوض" 
لويس عوض  إنه  مالويس عوض.  أدراك  وما 
مصري،  ومؤلف  مفكر   ،)1990 -  1915(
ولـــد فــي الــمــنــيــا. ركـــز عــلــى الــــدور النقدي 
وتقديس  الفكر  تجميد  ومحاربة  للمثقف، 
ماضي الثقافة العربية. تحصل على  اإلجازة 
ممتاز  بتقدير  اإلنجليزية  قسم  اآلداب،  في 

مع مرتبة الشرف عام 1937. وحصل على 
جامعة  من  اإلنجليزي  األدب  في  ماجستير 
كامبريدج سنة 1943 ودكتوراة في األدب من 
جامعة برينستون عام 1953، وعندما حصل 
مساعداً  مدرساً  عمل  الشهادات  هــذه  على 
ــاذاً  ــم أســت ــم مــدرســاً ث ـــألدب اإلنــجــلــيــزي ث ل
كلية  اإلنجليزية،  اللغة  قسم  فــي  مــســاعــداً 
اآلداب، جامعة القاهرة )1940 - 1954م( 
ثم رئيس قسم اللغة اإلنجليزية، عام 1954م 
بجريدة  األدبــي  القسم  على  باإلشراف  وقــام 

الجمهورية عام 1953م.
يريد  لمن  متاحة  وأعماله  وافكاره  مؤلفاته 
أن يعرف عبر االنترنيت، وسوف يكتشف معه 
عالماً كاماًل من المعرفة والرأي الصريح. هذا 
عن صاحب الكتاب، فماذا عن إحدى مقاالت 
"العاطسون في  أولئك  الكتاب؟ ومن هم  هذا 
الزكائب" .؟ الذين تكلم عنهم لويس عوض من 
الصفحة 88 في كتابه وحتى الصفحة 97 .

المفردات  من  الزكيبة هي  أن  نعرف  بدايًة 
 : "َزكيبة"  أن   اللغة  ففي  الفصحى،  العربية 
إذن  عرفنا  وَزكاِئُب.  َزِكيبات   : والجمع  اسم، 
أن الزكائب هي ما يمكن أن نسميه بالشوال 
العربية  اللغة  من  مفردة  وهي  الشين،  بكسر 
الفصحى ، وليست عامية مثلما يعتقد البعض 

 .
هذه هي الزكائب إذن ، فمن هم العاطسون 
فيها ؟ وكيف يمكن إلنساٍن أن يعطس في شوال 
من الخيش أو في زكيبة مثلما أورد الكاتب ؟ 

عوض  لويس  معنا  يبدأ   88 الصفحة  في 
يحدثنا  إنــه  الموضوع،  لهذا  ممتع  ســرٍد  في 
عن السيد  "فرانسوا بابيف" . الذي كان آخر 
العاطسين في الزكائب، إنها زكائب أو اشولة 
الثورة الفرنسية. فكيف كان األمر ؟ ومن اين 

اقبل هذا التعبير ؟
في  يعطسون  يــعــطــســون،  عــنــدمــا  ــاس  ــن ال
المناديل، فكيف يعطس السيد بابيف وامثاله 
في الزكائب ؟  الواقع أنه تعبير يحتوي على 
حس الفكاهة، أطلقه أبناء باريس أيام الثورة 
المقصلة  كانت  الوقت  ذلك  ففي  الفرنسية، 
وكانت  المعارضين،  مــن  التخلص  أداة  هــي 
التعبير  حسب  يــوم  كــل  ابنائها  تأكل  الــثــورة 
الشهير الذي أطلقه "جاك دانتون" أحد اشهر 
الثوار الفرنسيين، لقد أطلق هذه الجملة وهو 

يضع رأسه تحت المقصلة . 
دانــتــون"، وهــو زعيم ثوري  نعم، إن "جــورج 

فرنسي، المحامي والخطيب البارع، وأحد اهم  
زعماء الثورة الفرنسية يعطس داخل الزكيبة، 
أهمله  صغيراً  كان  عندما  الــذي  الرجل  هذا 
أبواه، وضربته المعلمة في المدرسة  ألنه كان 
الذكاء،  ولكنه كان في منتهى   ، خليعا  فاسداً 
فإذا به يصبح من ألمع محامي باريس. صال 
وجال في الثورة الفرنسية .. صاح .. اكتسب 
 .. .. شهرة  توهج   .. واألعــداء   .. األصدقاء 
وعالقات .. وعداوات ..  إنها الطاحونة ذاتها 
.. إنهم أولئك األشخاص الذين تحدث عنهم 
لويس عوض .. جاءوا من المجهول .. توهجوا 

.. ثم فجأة .. عادوا إلى المجهول . 
بالتحديد  كــان  أعـــداءه  أخطر  أن  الغريب 
مصيره  أن  من  تأكد  وعندما   .. "روبسبيرو" 
اإلعدام بالمقصلة قال جملته الشهيرة :  )) 
أنني سوف  عليه  أنــدم  الــذي  الوحيد  الشيء 
يُدعى  الــذي  الحيوان  قبل  بالمقصلة  أعــدم 

روبسبييرو (( 
ال يهم ذلك اآلن .. فاالثنان وجدا المصير 
المحتوم تحت نفس المقصلة. االثنان عطسا 
تحت  توضع  كانت  التي  الزكيبة  الزكيبة.  في 
آلة  هــي  المقصلة  فــإن  وللعلم   .. المقصلة 
أنها  إال  لــإعــدام،  األصـــل  فــي  استخدمت 
طورت بعد ذلك واستعملت ألغراض مختلفة 
شفرٍة  من  وتتكون  والمكتبية،  الصناعية  منها 
على  فتهوى  أعلى  من  تسقط  حــادة  حديدية 

رقبة الهدف الضحية .. فتقطعها.
ليست  األصــــل  فــي  الــمــقــصــلــة  أن  ورغــــم 
اختراعاً فرنسياً، إال إنها عرفت شهرتها إبان 
الثورة الفرنسية، وللتاريخ فإن  قاطع الطريق 
الفرنسى "نيكوال جاك بيليتييه" دخل التاريخ ، 
ولكن من الباب الخطأ . فقد كان  أول شخص 

يُعدم بالمقصلة.
المقصلة زكيبة  الوقت، كان تحت  في ذلك 
من الخيش، شوال من الخيش، بعد أن تقطع 
الرأس يسقط في  الضحية.   المقصلة رأس 
داخل الشوال أو الزكيبة، ولهذا السبب اطلق 
داخــل  العطس   : العملية  هــذه  على  العامة 
قد  الضحية  رأس  أن  تخيلو  وكأنهم  الشوال، 
عطس ، ولكن داخل الزكيبة . داخل الشوال . 
أحياناً .. عندما يصبح األلم واقعاً يومياً .. 
متكرراً .. األلم .. أو الفقر .. أو الجوع .. او 
القهر .. عندها .. األمر يتخذ طابع الفكاهة 
الضحك  ويرتفع   .. النكت  آالف  وتسمع   ..
الناس بالماساة، لكنهم  إنه إحساس   .. عالياً 

يسترون هذه المأساة بالضحك . إنهم يداوون 
الوجع .. بالسخرية منه . 

"العاطسون  الغريب  االسم  إن هذا هو سر 
في الزكيبة"، فماذا عن آخر العاطسين ؟ إن 
 : قائاًل   . الحال  ذلــك  يصف  عــوض"  "لويس 
كان عصراً  العصر  ذلك  أن  نرى  هذا  من   ((
عاطساً .. عطس فيه الملك وزوجته والنبالء 
وأسماء  زعماء   . الفحول  والزعماء  والرعاع 
جاءت من المجهول، دخلوا التاريخ للقليل من 
المجهول  إلــى   .. ذلــك  بعد  وغـــادروا  الوقت، 

ايضاً . ((
يوليو 1789،   14 ، الفرنسية  الثورة  إنها 
وقصر الباستيل يحترق، الثورة على االقطاع، 
التي قامت بها الطبقة الوسطى .. شعاراتها 
الحرية والمساواة واإلخاء .. وقصر الباستيل 
.. بدايته كان هو الحصن الذي تأمن من خلفه 
باريس ..  بين عامي 1370 و1383، لكن 
إشعاٍر  إلــى  أمــان  وسيلة  من  تحول  الحصن 
بالخوف .. لقد تحول الحصن إلى .. السجن 
على  والمحرضون  السياسيون  المعارضون   .
الدولة ..  تحول بعد ذلك  إلى رمٍز للطغيان 
والظلم،  وانطلقت منه الشرارة األولى للثورة 
الفرنسية في 14 يوليو 1789. وما يزالون 
يحتفلون بيوم اقتحامه باعتباره اليوم الوطني 
لفرنسا في الرابع عشر من يوليو من كل عام 

.. وانتهاء حقبة طويلة من الحكم المطلق.
العاطسين  عن  فماذا   .. الباستيل  هو  هذا 
أكلت  التي  الــثــورة  عن  ــاذا  وم ؟  الزكائب  في 
يعطسون  وجعلتهم  المقصلة  على  أبــنــاءهــا 
داخل الزكائب. والمفارقة أن آخر من عطس 
كــان "روبــســبــيــرو"، عــراب عهد اإلرهـــاب في 
أشرف   الذي   .. الثوار  ثائر  الفرنسية  الثورة 
الخصوم  كبير من  وإعــدام عدد  اعتقال  على 
السياسيين الذين عدهم هو وحلفاؤه معارضين 
للثورة. مارس نفوذه من أجل قمع الجميع .. 
يساراً ووسطاً ويميناً .. فحد المقصلة ال حد 

لقسوته . 
إن  التقديرات تقول  إن ما يقارب 17,000 
شخص ُحكم عليهم باإلعدام بالمقصلة خالل 
"روبسبيير فقد  كان  أما  عهد اإلرهــاب هذا 
يتصور إقامة جمهورية مثالية مهما كان عدد 
ومع  رؤوس،  مــن  تكلفت  ومهما  الــضــحــايــا، 
أساس  له على  الرهيبة  السمعة  كانت  الوقت 
شيء  كــل  اختلط   .. الثائر  الــثــورة  قاتل  أنــه 
المؤتمر  أعضاء  أن   حتى   ، الوقت  ذلك  في 
والعامة من  الفرنسيين انقلبوا ضده، ولم ينته 
العديد  مع  اعتُقل  عندما   إال  اإلرهــاب  عهد 
من حلفائه وتم تقديمه إلى المقصلة، إن ملهم 
يعطس  الفرنسية  الثورة  في  األول  المقصلة 
اآلن، إنه يصبح آهم وأخطر العاطسين  إال أن 

صاحبنا "بابيف" كان "آخر" العاطسين . 
الحوار،  منطق  يغيب  األمر عندما  هذا هو 
الرسمي  الناطق  هي  الثقافة  تصبح  وعندما 
مجلة  بعضهم  يــزدري  وعندما  العنف،  باسم 
للمجتمع،  شيئاً  تقدم  ال  أنها  بدعوى  ثقافية 
المقصلة  أن  هــؤالء  يكتشف  ســوف  عندها، 
سوف تتقدم الصفوف مستغلة غياب الثقافة 
لتقدم هي للمجتمع ماتريد تقديمه هي فقط ، 
فإذا كانت مجلة ثقافية تقدم الحوار والمعرفة 
للمجتمع  شيئاً  المقصلة  ستقدم  فهل  والنور، 

سوى الرؤوس المقطوعة ؟
---------

العدد 36  في  التحرير  رئيس  افتتاحية   *
من مجلة الليبي

■ بقلم: الصديق ابريك بودوارة

■ بقلم: الصديق ابريك بودوارة
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

إلى طفلتي لجين
أهديك يا طفلتي مني  سالمي

أنشودًة يشدو بها العشاق
فلتنظري إن الكالم كالمي

لحٌن وذاب على شفا االوراق
يا من أحبك ، أنت في أحالمي

تتقربين ومني حتى تنامي
أقدامك الصغرى تدوس على فمي

والحب في الوجدان حي ناِم
ناَم الذين أحبهم في جفنة
من دمع عيٍن نومها جافاني

يا قبلًة ُحلوة على خد السماء
نامي على رمشي و في أجفاني

ُجري الحياة على االنامل طفلة
تعدو و تسقط عند حضن حاني
موسومة بالحب  تعبق بالشدى

معشوقة ترنوا على ألحاني
كوني بقربي واهمسي لمسامي

ناديني يا أبتي بحب سامي
ناديني يا أبتي بكل فتوة

حيث األسامي ال تعد أسامي
قولي أحبك يا أبي في همسة

إن األبوة يافتاتي وسامي
يا طفلة في الغنج كانت طائرا

عصفورة قد حلقت لتراني

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

أن نجتمع ُص�����دفة

خوارزمية الفكر 

فتافيت

■ بقلم: آمنة محمود

■ بقلم: آية خالد

■ بقلم: مروة آدم حسن 

وال صداَقة،  ُحّب،  يجمعنا  لم  أنَّنا  الغريُب 
ُز  يُعِزّ شــيٍء  أُيّ  وال  ِجيرة،  وال  قرابة،  وال 

ُفرَص الحديِث واللقاء!
سوق  “أو  الجمعة”،  “سوق  في  ألَمْحَك  لم 
أو  والمخاِبز،  المصارف  طوابيُر  الزجاج”، 
لم  الُمناسبات،  آن  خولة”  “شــارع  ازِدحــاُم 
“جزيرة  عند  سيارتنا  ســّيــارتـُـك  تُــصــادف 
ــقــُف ِمـــئـــاُت الــســيــارات  ــُث ت ــو” حــي ــب ــي ــِنّ ال
بينها،  سيارتَك  أِجــُد  وال  المسيِر  رةَ  متعِسّ
وال  “األندلُس”،  وال طريُق  “الصناعّية”،  ال 

محاّلت “راِبــعــة”، ال ِعيادة “بــاب درنــة وال 
أنََّك  أم  تمرض؟  أتـُـراَك ال  الطِبّي”  المركز 
؟!،  الدلعّية”  “غزالة  و  “التمريس”  ُل  تُفِضّ
القديم،  المَطار  وال  بكبرِه  المنارة  حــُيّ  ال 
“ســان جــورج” وال  وال  “العودة”  ال مصيُف 
حتى “راس ِبياض”، ال “الِمهُن الشاِملة” وال 

“مجّمع كليات الّطب” وال “كلية القانون”..
لطالما شّيعُت نظري باِتّجاِه طوابيِر البنزين 
علََّك بينها، تمنَّيُت بِمليِء شوقي أن نجتمَع 
هذه  تــراكــيــِن  مــن  تركينة  أِيّ  فــي  صــدفــة 

المدينة البائسة، أن أراَك ولو ِلطرفِة عيٍن، 
حتى على ” امفّوز حي علّمك” ولكن يبدو 

ي! ” .. أنَُّه أنا التي “حي علِمّ
أنا،  إال  الجميِع  مع  كريمٌة  المدينُة  هــذِه 
ي )الله يعطيك  كلُطِفَك أنَت مع الجميِع إاَلّ
المسيرة”،  “فندق  باِتّجاِه  تنُظُر  دعـــوة(.. 

تتنهد، تقوُل بكَمد:
 “امَعاه علينا..

جاِفي، وزاد امباعدة غاِلينا..
يا طبرق انِت قيسك”؟!

قلب االحتواء بعالج األمل. ُكل ما يحمل 
من آفاق تخيالت البشر ينتهي فور حدوث 
في  الهاوية  نحو  تترسخ  بشرية  صدمات 

أرجاء المكان.
الحلم  وقــوع  فور  الطفل  قفز  يوم  ذات 
انتهاء الصدمة، قفزت روحه تصرخ  عند 
الوضوح،  لعدم االتزان ولما هو في غاية 
من  خالية  الــمــكــان  طــاقــة  كــانــت  عندما 

روحانيات النفس.
بقايا  في  تترسخ  الــذي  المشاعر  هذه 
بعالقتنا  كبيرا  ــال  أم لنا  تعطي  قلوبنا 

الوجدانية المرتبطة بالله وحده.
الخطايا؛  على  النفس  عزمت  عندما 
يُسيطر  أن  يكفي  بوهج  الــروح  استقامت 

حــول  الــنــظــر  يخطف  عميق  كــيــان  عــلــى 
الصدمات الكبيرة. 

ُمفعم  شــبــاب  تــالهــا  الطفولة  أحـــالم 
بنظرات صاخبة يأتي بها شعور االرتباك 

نحو المستقبل.
العقل  وقــوع  عند  تأتي  التفكير  شــواذ 
ِتلْو  تأتي  المرتبة،  الحياة غير  في خطايا 
لندفع  وعواقبها  الخطية  وتبقى  األخــرى 

ثمن قلة الوعي ُكل الدهر .
بشكل  تنتظم  المرتبة  غير  أفــكــارنــا 
اختيارات  على  عقولنا  وسيطرة  عشوائي 

كانت سراب في حياتنا !
وكأنها طاقة جديدة  وبدأت من جديد 

لنعد ما هو ضائع من المعلومات. 

أحيانا ال نجد ما ندافع عنه من حياتنا 
ألفكارنا  فعلية  ترجمة  نصنع  أننا  غير 
لنيل  يهدف  الفكر  كان  لطالما  الجاهزة، 
مع  واحــد  واحــدة فقط في طريق  ُخًطى 
السنوات  رحلة  وبــدأت  واحـــدة،  أهــداف 
واألزمان تتركز على تعداد عميق وتطلعات 

كبيرة. 
عــنــدمــا تــتــوصــل الــنــفــس لــهــذا الفكر 
الصائب  الطريق  اتجاه  في  أنكم  تأكدوا 
ويليها  العشرينية  الحياة  خوارزمية  من 

الثالثينية واألربعينية!
السنوات العمرية تختار نفسها عند كل 
أحد بالضبط تماما مثل ما يختار "األسد 

فريسته" 

من  عليها  ويسيطر  بعيد  من  يترقبها 
لها  ويبني  بتفاصيلها  يتعمق  الجوانب  كل 
بـ  يلتقطها  وفجأة  الهروب،  لعدم  حواجز 

ثيران وجشع!
مفرل  تجد  الحكيمة  الفريسة  لــهــذا 
لجعل األسد ال يهجم عليها مثل المصالح 

الكونية تماماً.
سنواتنا  فــي  سهلة  فريسة  نــكــون  لــن 
يستدرجنا  مــن  سنجد  ولكننا  الــقــادمــة 

كضحية فور دخولنا السنوات القادمة.
على  نسيطر  كيف  بذكاء  لنفكر  ُخلقنا 
مراحل حياتنا، وال نهرب من شجع الحياة 

وتهكمها علينا.

كطفلة
ُيسعدني أن الحلوى 

في متناول الجميع
وُيدهشني فقط

البسكويت
الذي لم ينل منه أحد 

كامرأة 
تتذوق الحلوى 

وتحب البسكويت 
ُيرضيني، قليال، أن الشعر 

في متناول الجميع
ُتسعدني المعاني الجديدة

تلك التي لم يطرقها أحٌد قبل ذلك

ولكن ما ُيدهشني حقا
هو ذلك اللفظ الذي يقوله الجميع 

لكّن أحدهم قاله 
كما لم يُقْلُه شاعٌر من قبل 

كرُجٍل شرقّي
ُيسعدني السهل

وُيغريني الُممتنع
آُكُل المرغوب من المعاني

وألُفُظ الممنوع منها 
كطفٍل

ُتغريني الحلوى المكشوفة 
وأنا أتتّبع مسارب نملٍة 

تحمل بين فكّيها

ُفتات البسكويت 
لُتلقي بين فكّي

عر  فتافيَت من الشِّ
كشاِعرة 

ُيسعدني المعنى
وهو يكشف عن نفسه

في تهليل طفٍل
يحبُّ الحلوى

ُتغريني الدهشة 
وهي تتفتق

في عينّي طفلٍة
تعشق البسكويت 

كشاعرة 

ُتدهشني نملٌة
تركت الحلوى 

وقطع البسكويت
واكتفت بُفتات األطفال

ُتغريني
ألنها تذكرني بأنني شاعرة

وأن ُهناك مسارَب
ومعانَي مطروقة  

يعرفها الجميع
لكّن الدهشة 

ما تزال تتفتُق فيها ُكّل يوم 

مذكرات جدة في التسعين
الثانية بعد منتصف الليل.

آنسى فرنسا.
قلم حبر ورزنامة من األوراق.

لم تكن عاديا !!
فقدُته  م��ا  واح����دة  بليلٍة  ل��ي   أع���دت 
لسنوات، لم أسمح ألحد بأن يكون بهذا 
القرب منذ تلك التجربة، لكنك نجحت 
أو ربما أنا من تبعت إحساسي! كانت تلك 
الرائع.  حديثك  في  تجذبني  الراحة 
مبادئ  المتشابهة،  أفكارنا  تلتقي  حين 

على  المتناغمة  ضحكاتنا  بها،  نتفق 
شيء مختلف.

المرات  عشرات  أفكر  مقلقًا،  نومي  بات 
كل ليلة بما حدث لي، وماذا أفعل، شعرت 
أنني أغرق في كل ليلة معك وأن العالقة 

على حافة ما يسمى بالحب!
هرعت خوفًا عكس الطريق، كنت أحتاج 
كلمة  كانت  الثقة،  االطمئنان،  شعور 
أول  ف��ي  تخليت  لكنك  للبقاء،  كفيلة 
ليتك  نتلق!  لم  أننا  لو  تمنيت  الطريق، 

لم تكن إال غريبًا عابرا.
ربما لو التقينا في وقت آخر، أو زمن آخر، 

لكان كل شيء مختلفا.
ذلك  ورغ��م  األع���ذار،  لك  أختلق  الزل��ت 
على  المنان  الحنان  إن  يقول  قلبي  كان 
عباده لن ينساني، يقول اللُه تعالى: )أنا 

عند ظِنّ عبدي بي(.
اجعليه أمنيه معلقة بظن الله، وستأتي 

كما يتمناه قلبك

■ بقلم: صفاء يونس 

 )الجزء األول( 
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المناضلة � جميلة بوحيرد3
حــيــنــئــذ  ـــت  ـــان ك لـــقـــد  ـ 
انظار  لفتت  قد  محاكمتها 
الـــــرأي الـــعـــام الــعــالــمــي ـ 
ليست  القضية  فأصبحت 
جميله  المناضلة  تــخــص 
العالم  اصــبــح  بــل  فقط   ،
ــنــظــر الــى  ـــن خــاللــهــا ي م
الجزائري  الشعب  قضية 
امتثلت  وعندما   ، بأكمله 
المحكمة  امــام   ) جميلة   (
الهزيلة الفرنسية ، واجهت 
القاضي وهيئة المحكمة ، 
والضباط  االدعــاء  وممثلي 
والجنود المظليينـ  صارخة 
ان   ( :ـ  قائلة  وجوههم  في 
الفرنسي الذي قتل بقنبلته 
 ( فــي  ــا  ــري جــزائ خمسين 
اية  ينل  لم   ) القصبة  حي 
تحاكمون  بينما  !!ـ  عقوبة 
بتهم   ، ــات  ــي وطــن فــتــيــات 
صنوفا  ،وتذيقونهن  ملفقة 
لقد  ـ   )  !!! الـــعـــذاب  ــن  م
في  تقام  المحاكمة  كانت 
يتوقع  كــان  إذ  ـ  رهيب  جو 
المحكمة  الى  الوصول  من 
ــدة  ــؤي ـــي بـــشـــهـــادة م ـــدل وي
لبراءة المتهمة ، يتخلصون 
منه بالقتل ـ اما عن طريق 
ــارة تــدهــســه وهـــو في  ســي
الى  يصل  ان  قبل  الطريق 
او  ـ   !! الــمــحــكــمــة  ــاعــة  ق
المحامي  وحتى  ـ  بغيرها 
الفرنسي ) جاك فير جاس 
 ( الــذي وقف يدافع عن   )
جميلة ( متطوعا ، لم يطق 
صــــراخ جــنــود الــمــظــالت 
يتفون  وهم  والمستوطنين 
فــيــه ، )الــــى الـــمـــوت الــى 

المحامي  واجه   )  ! الموت 
هيئة المحكمة صارخا ) ما 
محكمة  نواجه  (هــل  هــذا؟ 
من  عــصــابــة  ام  عسكرية 
الــقــتــلــة والــســفــاحــيــن ؟ ـ 
لرئيس  فرصة  هذه  وكانت 
ــصــرخ  ـــــان ي ــة ب ــم ــحــك ــم ال
من  اخـــرج   ( :ـ  قــائــال  فيه 
ممنوع  انك   ، فــورا  القاعة 
ــاء مــرافــعــتــك !! ـ  ــق مــن إل
 ) جميلة   ( تجد  لم  حينئذ 
اال ان تهتف في وجه هيئة 
المحكمة قائلة ) اعلم انكم 
باإلعدام  علي  ستحكمون 
لهم  تقدمون  الــذيــن  الن   ،
هذه الخدمة هم في شوقا 
لــرؤيــة مــزيــدا مــن الــدمــاء 
ألبناء الوطن ، ولكن اعلموا 
عذبتموني  قــد  كنتم  اذا 
التعذيب  انــــواع  بــأقــصــى 
 ، واهــلــي  اخــوتــي  وقتلتم   ،
تقتلون  انــكــم  تــنــســوا  فــال 
تتشدقون  ــي  ــت ال ــة  الــحــري

حــاول  عــنــدئــذ  ـ   )  !! بــهــا 
بأساليبهم  المظالت  جنود 
الوحشية ان يقوموا بتثبيت 
ادعائهم  وفــق  االعترافات 
ضدها ، وبالتالي احضروا 
 ) ) جميلة  زميالت  احــدى 
سببوا  ان  بعد  السجن  من 
مما  المخ  في  ارتجاج  لها 
وعندما  ـ  بالجنون  اصيبت 
مثلة امام المحكمة ، راحت 
نظرات  في  وتغني  ترقص 
زائــفــة وهــي تــحــرك يدها 
في شبه دائرة كائنها تحمل 
مدفعا رشاشا ، وحين قال 
الم   ( المحكمة  رئيس  لها 
تعترفي بان ) جميلة ( هي 
كان  ـ  ؟  القنابل  القت  التي 
 ( قائلة  الصراخ  هو  ردهــا 
تك .. تك .. تك !! ( فنظر 
رئيس المحكمة في القاعة 
وهو يبتسم في انتظار  ؟!! 
ـ ثم قال ـ سترون انها تؤيد 
االتهام !!ـ  وفيـ  15ـ  يوليو 

الحكم  صـــدر  ـ  1957م 
بإعدام ) جميلة بوحيرد ( 
اقوى  كانت  جميلة  ولكن  ـ 
قضاتهم  ومن  من جالديها 
ومن  ـ  المزيفة  ومحاكمهم 
هــنــا اســتــنــكــرت شــعــوب  
الـــعـــالـــم هـــــذه الــجــريــمــة 
تنفيذ  دون  حــال  البشعة 
ـــك  ـ وذل حــكــم اعـــدامـــهـــا 
بفضل تعالي تلك االصوات 
ـ بعد  من كل ارجــاء العالم 
ان اضطر حكام فرنسا الى 
الــنــزول الــى رغبة نــداءات 
اصبحت  وهكذا  ـ  الشعوب 
في   ) جميلة  المناضلة   (
ذاكرة كل االحرار والشرفاء 
في العالم المحبين للحرية 
من جور االستعمار في كل 
انتصرت  وهــكــذا  ـ  مــكــان 
المستعمرين  على  الجزائر 
واسالمية  عربية  .كــدولــة 
ابية حرة ... ) تمت (              

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 

094 321 96 12

المنطقة معركة  لقد جرت في هذه 
ما بين القوات االيطالية والمجاهدين  
 � 1915م  يناير   �  25 يوم  في  وذل��ك   ،
انتشرت  التي  الثورة  حركة  نطاق  في 
الشرقية  بالمناطق  الوقت  ذل��ك  في 

والجنوبية من ليبيا . ) المحرر (

)   صور من ليبيا   (

) من معارك الجهاد (

في مثل هذا الشهر � يناير � 
من عام � 1915�م 

) منطقة  �  تاورغاء (
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حوادث

بدعم من المبادرة الليبية االنتقالية بلدية سبها تستلم 4شاحنات إطفاء

قوة فرض القانون

 تقبض على مزورين للتأشيرة األمريكية واألوروبية "ِشنغن"

 سارق  يسرق أموال و ذهب بقيمة 100 ألف دينار من جاره 

في غضون 24 ساعة القبض على قتلة  عبد المجيد  إمراجع

اســتــلــمــت بــلــديــة ســبــهــا شــاحــنــات 
اإلطفاء المخصصة للمدينة  بدعم من 
المبادرة الليبية االنتقالية وذلك بحضور 
أعضاء المجلس  البلدي السيد أبوبكر 
جماعة والسيد عبدالله األمين أعضاء 
للهيئة  تسليمها  وتم  البلدي  المجلس 
النحو  على  موزعة  للسالمة  الوطنية 

التالي :-
لهيئة  تم تسليما  "3" شاحنات  عدد 

السالمة الوطنية للعمل الداخلي 

عدد "1" شاحنة مطار سبها الدولي.
كما تم تكريم السائقين كبادرة دعم 
في  مــجــهــوداتــهــم  عــلــى  لــهــم  وتشجيع 
بشكل  تساهم  التي  السيارات  إيصال 
الوطنية  السالمة  هيئة  دعم  في  كبير 
داخل البلدية  ألداء عملها المتمثل في 

إنقاذ أرواح وممتلكات المواطنين.
السيارات  عــدد  إن  بالذكر  الجدير 
المقدمة للجنوب الليبي هو 6 سيارات 

)4 سبها - 1 الشاطئ 1- أوباري(

الديوان / خاص
ــاصــر قــــوة فــرض  أســـفـــرت جـــهـــود عــن
على  القبض  إلقاء  من  بنغازي  في  القانون 
شخصان يقومان بتزوير التأشيرة األمريكية 
وعدد  أمنية  وتعريفات  "ِشنغن"  واألوروبية 
من الُمستندات الشخصية وذلك بعد إعداد 

كمين ُمحكم لهما.
إلقاء القبض

وأوضـــحـــت قـــوة فـــرض الــقــانــون عبر 
المقبوض  إن  فيسبوك   عــلــى   صفحتها 
عليهم كانا في الطريق إلستالم مبلغ مالي 
إجــراءات  إنهاء  بحجة  األشخاص  أحد  من 

الفيزا الخاصة به. 
بعد  تمت  القبض  أن عملية  القوة   وأكــدت 
أعضاء  قبل  مــن  المعلومات  وجمع  التحري 
التحريات عقب ورود عدة بالغات من المواطنين 

عن تعرضهم لعملية نصب وإحتيال من المدعو 
م  ا   ( والمدعو  بطة  منطقة  السكن   ) ج  ج   (
( السكن منطقة طلميثة اللذان يقومان بإيهام 
المواطنين الراغبين في السفر بأنهما يُقّدمان 
األوروبية  و  األمريكية  الفيزا  إستخراج  خدمة 
"شنغن" مقابل مبالغ مالية بالعملة الصعبة في 
النصب واإلحتيال وأكدت  يمتهنان  انهما  حين 
تسببوا  قد  المزورين  أن  القانون  فــرض  قــوة 
مؤخراً بمشكلة أمنية لعائلة ليبية قامت بالسفر 
إلى الخارج بهذه التأشيرات والمستندات وقد 
المطارات  في  بالتزوير  وإتهامهم  إيقافهم  تم 

القاصدة أوروبا. 

■ الديوان / خاص
العامة  بــــاإلدارة  التحريات  إدارة  تمكنت 
للبحث الجنائي من كشف سارق  قام بسرقة 
مبلغ مالي وذهب بقيمة 100 ألف دينار من 
شقة جاره في البناية بعد أن نسخ مفتاح الباب 

واستغل عدم تواجد مالك الشقة .  
سرقة

بعد أن تقدم مواطن بشكوى مفادها سرقة 
وذهب  ليبي  دينار  ألف  بمئة  يقدر  مالي  مبلغ 
يقدر بحوالي )مئة ألف( دينار من شقته بمنطقة 
اللثامة في مدينة بنغازي دون معرفة من يقف 
التحريات  إدارة  باشرت  السرقة   عملية  وراء 

في العمل على القضية وجمع المعلومات بشكل 
رسمي.

وفي غضون فتره وجيزة استطاع فريق العمل 
والتحقيق في الواقعة التوصل إلى مشتبه فيه 
دارت حوله الشبهات فيما اعترف بعد القبض 
عليه ومواجهته بعدة قرائن وأدله انه من اقتحم 

شقة جاره في البناية.
يعمل  الــذي  السارق   " أن  اإلدارة  واضافت 
ميكانيكي سرد تفاصيل فعلته قائال انه تمكن 
من نسخ مفتاح شقة جاره في البناية واستغل 
بفتح  وقــام  الجمعة  يــوم  تواجده  عــدم  فرصة 
الشقة بالمفتاح المنسوخ وسرق المبلغ المالي 

والذهب من الشقة.
وتابع السارق خالل االستدالل معه بحسب 
إلى  المسروقات  من  بجزء  "انتقل  انه  االدارة 
مدينة براك الشاطئ وهي مقر سكناه األصلي 
فيما باع جزء من الذهب المسروق في مدينة 
بنغازي الحد الصاغة بعد عودته إلى المدينة 
وقام  بمسدس  الذهب  من  اخــر  جــزء  وأبــدل 

بالتصرف في جزء من المبلغ المسروق".
اعترافات  وتــدويــن  المحضر  إتمام  ــور  "وف
السارق في محضر استدالل رسمي تم إحالته 
للنيابة العامة مع المسروقات المضبوطة معه 

" قالت االدارة العامة للبحث الجنائي

الديوان / خاص
العامة  التحريات  قسم  أعضاء  تمكن 
بوزارة الداخلية بالتعاون مع اللواء طارق 
العامة  للقيادة  التابع  الُمعّزز  ــاد  زي بن 
للقوات الُمسلّحة من القبض علي قاتلي 
وإحالتهم  مراجع  المجيد  عبد  المواطن 

للنيابة العامة. 
تفاصيل القضية

الرسمية  الصفحة  اعلنت  ما  وبحسب 

لوكيل وزارة الداخلية علي فيسبوك فإن "  
بعد التحري واإلستدالل وإلقاء القبض على 
المبدئي  اإلستجواب  إجراء  تم  الُمتهمين 
بقتل  اعترفوا  الذين  األربــعــة  الُجناة  مع 
المواطن " عبد المجيد " بعد خالف معه 
على مركبة آلية وقاموا بمطاردته والرماية 
عليه بسالح نوع "مسدس 9 ملي" ومن ثم 
االنتقال لمزرعة بمنطقة الكويفية وقاموا 
بقص المركبة التي تم تنفيذ الجريمة بها.

سارقان هاربان من العدالة في قبضة القانون
الديوان / خاص 

العامة  الــتــحــريــات  قسم  أعــضــاء  تمكن 
بمديرية أمن بنغازي من إلقاء القبض على 
وسرقة  فتى  على  باإلعتداء  قاما  مجرمان 
هاتفه المحمول وتم احالتهما للنيابة العامة  

سرقة
جاء ذلك فور استجابة لشكوى تقدم بها 
أحد المواطنين مفادها قيام شخصان على 
متن مركبة آلية نوع )شفر(  باإلعتداء على 
ابنه البالغ  من العمر 13 سنة وسرقة هاتفه 
المحمول حيث تم تكليف أعضاء التحريات 

بالبحث والتحري وضبط الشخصين. 
عبر  المديرية  عليه   أكــدت  ما  وبحسب 

صفحتها الرسمية علي فيسبوك فإن  جهود 
ومكان  هوية  معرفة  عن  اسفرت  التحريات 
المطلوبين واتضح أن الشخص األول يُدعى 
يُدعى  والثاني  مواليد  1997  من  م.ن.ع. 

أ.ع.أ.من مواليد1994   
كمين

كمين  اعــداد  تم  أنه  المديرية  اضافت  و 
متن  على  قنفودة  بمنطقة  وضبطهم  محكم 
المركبة سالفة الذكر  وتم االنتقال بهم إلى 
القسم وباإلستدالل معهم اعترفوا  بمانُسب 
إليهم وعند التعميم عليهم اتضح أن المدعو 
م.ن.ع . صادر في حقه حكم غيابي بالحبس 
خمس سنوات في واقعة االتجار بالمخدرات.

الديوان / خاص
على  القبض  العروبة   شرطة  مركز  القي 
شخص مطلوب في واقعة نصب واحتيال على 
عدد من المواطنين بمدينة بنغازي بحسب ما 

أعلنت عنه مديرية امن بنغازي.
بالغات 

بالغات  ورود  عقب  أنه  المديرية  وقالت 
من عدة مواطنين ضد شخص يُدعى .أ.ع.ع. 
قام بشراء اسطوانات غاز من المشتكين وقام 
بتحرير صكوك بقيمة "70000 ألف دينار" 
أعضاء  تكليف  تم  الفور  على  حق  كضمان 
التحريات بالبحث والتحري وضبط الشخص 

المطلوب".
واضافت المديرية انه " بالفعل تم ضبطه 
وباالستدالل معه أفاد بأنه قام بتحرير صك 
فوجد  بالجرد  قــام  فترة  وبعد  حق  كضمان 
من  يتمكن  ولــم  الغاز  اسطوانات  في  عجز 
أعضاء  تكليف  تم  عليه  الصك  قيمة  ســداد 
متبقية  اسطوانة   40 بإستحضار  التحريات 
ــقــدر قيمة  ــال بــهــا الـــى الــمــركــز وت ــق ــت واالن
االسطوانات التي تم استرجاعها بمبلغ وقدره 

"16000 ألف دينار

الديوان / خاص
وضعت إدارة التحريات باإلدارة العامة للبحث 
الجنائي خطة أمنية بعد ارتفاع معدل السرقات 
في منطقة سيدي فرج في الفترة األخيرة  وذلك  

للتوصل للفاعل ومواجهة تلك الظاهرة .
تلك الخطة  التحريات وفق  إدارة  وتمكنت 
التي تحدث عنها مساعد ضابط وليد العرفي 
بعض  هوية  إلــى  ــادت  ق معلومات  جمع  مــن 
تلك  ينشط في  األفــراد من تشكيل عصابي 
بشكل  أحدهم  مكان  تحديد  تم  و  المنطقة 

دقيق ومن ثم اإليقاع به في كمين محكم 
وتابع العرفي في حديثة لصحيفة )الديوان 
( أنــه  خــالل االســتــدالل معه اعــتــرف فرد 
شركائه  أحد  على  عليه  المقبوض  العصابة 
في عمليات السرقات التي وصلت إلى عشرة 
فرج  سيدي  بمنطقة  استراحات  من  وقائع 
بحسب ما اعترف استدالال كما اعترف أيضا 
المسروقات  منهم  يشتري  اخر  على شخص 

رغم علمه أنها مسروقة.
ــاء عــلــى تــلــك اإلعــتــرافــات  ــن وأضــــاف :ب
التحريات  إلدارة  التابعة  الوحدات  تحركت 
باإلدارة العامة للبحث الجنائي لنصب كمين 
األمــر  وهــو  عليهما  المعترف  للشخصين 
الذي تم فعاًل واعترفا هما أيضاً بتورطهما 
خاصة وأن أحدهم وهو مشتري المسروقات 
التي  المسروقات  بعض  بحوزته  ضبطت 

اشتراها من أفراد العصابة.

مركز شرطة العروبة  يقبض على 
شخص مطلوب في واقعة نصب

بعد ارتفاع عدد السرقات بمنطقة سيدي فرج

 اإلدارة العامة للبحث الجنائي تضع 
خطة وتوقع بالسارقين
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قال خالد السعيطي رئيس مجلس 
صفحته  عبر  بنغازي،  األهلي  إدارة 
على  معقًبا  بوك”،  “فيس  الشخصية 
األخضر،  فريق  أمــام  فريقه  مــبــاراة 
اليوم  استمتعنا  قــائــاًل:  كتب  حيث 
فنًيا  مستوى  شهدت  معتبرة  بمباراة 

وأداًء مرتفًعا مع فريق محترم، تفرغ 
أجــواء  وســط  للعب  الــالعــبــون  فيها 
واستطاع  الرياضية،  الــروح  سادتها 
يخذل  ولــم  الــصــدارة  تأكيد  الفريق 
ــتــهــم فــي كل  عــشــاقــه، ونــتــمــنــى رؤي

مباريات الدوري بالمستوى نفسه.

ـــإدارة  ب نشيد  أن  البـــد  وأضــــاف: 
الفني  والجهاز  المحترمة  األخضر 
لما  ــًرا  تــقــدي والــالعــبــيــن  واإلداري 
ما  وهو  المباراة  طيلة  منهم  لمسناه 
والتقدير،  الشكر  عليه  استحقوا 

متمنين لهم التوفيق والسداد.

السعيطي يشيد باألجواء التنافسية التي سادت لقاء األهلي بنغازي واألخضر

تألق " سالمة " يوسع فارق الصدارة مع األخضر

طائرة األهلي بنغازي تتأهل عن المنطقة الشرقية في مسابقة كأس ليبيا

أعلن رئيس االتحاد الليبي لكرة اليد " الصديق 
فوناس " عن تأجيل موعد انطالق دوري المحترفين 

للعبة  .
انطالق  بتغيير موعد  قرارا   " فوناس   " وأصدر 
دوري المحترفين في 31 يناير الحالي ، بدال من 
تجهيز  منها  الترتيبات  لبعض  نظرا  الجاري   20

القاعات.
يذكر أن االتحاد الليبي لكرة اليد قد أجرى قرعة 

الدوري بمدينة بنغازي وبمشاركة ) 10 ( فرق  .

ــعــام لــريــاضــة الــهــوكــي  هــذه  ــحــاد ال ينظم االت
العلمي  المؤتمر  فعاليات  مصراته  بمدينة  االيــام 
اإلساتدة  بمشاركة حشد من  الهوكي  رياضة  للعبة 
والبحاث  الهوكي  برياضة  والمهتمين  والمختصين 

والمهتمين بالبحث العلمي .
األول  الدولي  العلمي  المؤتمر  خالل  وستقدم  
"رياضة  شعار  تحت  ينعقد  الــذي  الهوكي  لرياضة 
ورقات    " المستقبل  ورؤيــة  الحاضر  بين  الهوكي 

علمية رياضية حول لعبة الهوكي 
 كما  شارك عدد من االساتدة والرياضيين  عبر 

تقنية الزوم، .
وأكد رئيس  االتحاد   “صالح مهني”   حرصه 
للمرة  يقام  ــذي  ال المؤتمر  هــذا  إلنــجــاح  الشديد 

األولى.

تأجيل موعد انطالق دوري 
المحترفين لكرة اليد

االتحاد العام لرياضة الهوكي ينظم 
المؤتمر العلمي األول لرياضة الهوكي

■ كتب : سيف النصر أمبية 
وسع األهلي فارق صدارة المجموعة األولى  لـ 
أقرب مالحقيه  تفوقه على  نقاط، عقب    )  5 (
الجولة  لحساب  وذلــك  نظيفة،  بثنائية  األخضر 
الثامنة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة ذاتها  
من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة 
شهداء  ملعب  أرضية  على  الفريقان  جمعت  التي 

بنينة الدولي.
ويدين األهلي في هذه المباراة التي جرت  -   
أمس الجمعة  -  وتوسطها الحكم  ) السنوسي 
الحبيب (، إلى تألق وبروز العبه الصاعد ) فاضل 
سالمة ( ، والذي أثبت أن موقعة في الجناح األيمن 
أفضل بكثير من إشراكه كمدافع أيمن، إضافة إلى 
ظهر   ،) غاسانين  ردان   ( الكرواتي  المدرب  أن  
عليه االعتماد الكلي في هذا اللقاء على ) فاضل 

سالمة (، وعلى انطالقاته السريعة.
سجل األهداف

يتعدى من  لم  الذي   ) ) فاضل سالمة  وتكفل 
بالحلول، حيث جعل األهلي  الـ 20 ربيعاً،  العمر 
ومستغاًل   ،) )أيفيونغ  النيجيري  بغياب   يتأثر  لم 
حــالــة الــرقــابــة الــدفــاعــيــة الــتــي كــانــت مالصقة 
لزميلة هداف  الدوري التونسي )هيثم  الجويني 
(، السيما نجح ) فاضل سالمة ( من فك شفرة 
بالمجموعة، وثاني أفضل  األخضر األكثر تهديفاً 

فريق دفاعيٍاً.
ومن كرة طويلة أرسلها المدافع األيسر )جمعة 
بورقيقة (، متعدية  المدافع الكاميروني ) محمد 
بانطالقة   ) سالمة  فاضل   ( ليظهر   ،) تـــراوري 
ليخطف  منظر،  غير  مكان  من  سريعة،وخروج 
 ) توفيق  ) رضــوان  داخــل شباك   الكرة ويضعها 
المقدمة،  فــي  فريقه  واضــعــاً  جميلة،  بطريقة 

وواضعاً األخضر في ورطة.
وعلى الرغم من تدخل مدرب األخضر التونسي 
) سمير شمام (، و إشراكه للمهاجم  ) على أمادو 

(، ليكون خط المقدمة متكون من ثالثي تمثل في 
األنغولي ) آري بابل (، و )  أحمد كراوع ( باإلضافة 
إلى البديل ) علي أمادو (، إال أن التمركز الدفاعي 
لألهلي فرض نفسه وذاته على مهاجمي األخضر، 

مستخلصاً كل الكرات دون أخطاء وال إنذارات.
األهلي  مــدرب  أن  واضحاً   ظهر  المقابل  في 
مع  جــيــداً  عــرف   ) غاسانين  رادان   ( الــكــرواتــي 
في  تكمن  األخضر  خطورة  أن  شــديــدة،  دراســة 
الجهة اليسرى، والمتمثلة في  ) المهدي الكوت ( ، 
و األنغولي ) آري بابل (، السيما أن مدرب األهلي 
اليسرى،  الجهة  حركة   شل  في  نجح   ) رادان   (
أبوبكر بوعقيلة ( وأمام  بإشراكه كمدافع أيمن ) 
فاضل   ( اللقاء  نجم  سريعة  عكسية  بتحركات 

سالمة (.
هذا وحملت الدقيقة )73( الجديد  لألهلي، 
مشهد  في  األول  الهدف  صاحب  انطلق   بعدما 
بتلك  متعدياً  اليمنى،  الجهة  من  ــار  األوت سريعة 
السرعة والمجهود المدافع اإليسر المهدي الكوت 
، مهدياً  عرضية مثالية لزميلة ) أكرم الزوي (، 

داخل  الهدية  ــداع  إي في  يتردد  لم  ــدوره  ب ــذي  وال
شباك ) رضوان توفيق (، لتنتهي بعدها المقابلة 

بثنائية أهالوية.
طاقم التحكيم

تحكيم  طاقم  قادها  المقابلة  هــذه  أن  يذكر 
 ،) الحبيب  السنوسي   ( وســط  حكم  من  متكون 
مساعد   ) العريبي  محمد   ( من  كل  وبمساعدة 
عماد  و)  ــان،  ث مساعد   ) فــرج  إبراهيم  أول،و) 
رابعاً، والدولي األسبق ) محمد  أخريش ( حكماً 

الشلماني ( مراقباً للمباراة.
يشار إلى أن حكم اللقاء ) السنوسي الحبيب ( 
قد أشهر الكرت األصفر في مناسبتان، كانت من 
الدقيقة  الثلبة ( في  نصي العبا األهلي ) حامد 
)18(، و ) أبوبكر بوعقيلة ( في الدقيقة )80(. 

توالياً  الثامن  فوزه  األهلي  حقق  الفوز،  وبهذا 
بالدوري الليبي، متسيداً زعامة المجموعة األولى 
برصيد )24( نقطة، فيما لم يفلح األخضر ثاني 
الترتيب في عبور المتصدر، ليتجمد رصيده عند 

النقطة )19(.

خطف فــريــق األهــلــي بــنــغــازي ورقـــة الــتــأهــل من 
غريمه التقليدي فريق النصر عن المنطقة الشرقية، 
في مسابقة كأس ليبيا لكرة الطائرة للمنطقة األولى، 
لدى جمهور  األنفاس  مباراة مثيرة خطفت  وذلك في 

الفريقين حتى األشواط االخيرة من المباراة.
هذا و انتهت المباراة التي أقيمت بقاعة المرحوم 
األهلي  فريق  لصالح  الــمــرج،  بمدينة  موسى  أحمد 

بنتيجة ثالث أشواط لشوطين، جاءت كالتالي:
الشوط األول 28 / 26 النصر .

الشوط الثاني 25 / 19 النصر .
الشوط الثالث 25 / 21 األهلي .
الشوط الرابع 25 / 23 األهلي .

الشوط الخامس 15 / 12 األهلي.
أول  حكم  من  تكون  تحكيم  طاقم  اللقاء  أدار  وقد 
الفسي.  عصام  ثاني  حكم  و  البركي،  حسين  الدولي 
سعد  و  بوعربيه  فرج  و  بوجناح  علي  رايــات  وحاملي 

الورفلي و اعبيد البرغثي، و مسجل علي األوجلي.
الىع  بنغازي  األهلي  فريق  يتأهل  النتيجة  بهذه  و 

نهائيات كأس ليبيا عن المنطقة األولى.
التجمع  نظام  على  يقام  المسابقة  نظام  أن  يشار 
فريق  منها  تأهل  والتي  الشرقية،  الثالث  للمناطق 
والغربية  السويحلي  فريق  والوسطى  بنغازي  األهلي 

فريق االهلي طرابلس.
عام  في  بدأت  قد  كانت  الكأس  أن مسابقة  يذكر 
الهالل، ومن خالل  آنــذاك فريق  البطل  1975وكــان 
هذة المسابقة كان نصيب فريق النصر بطال فيها 4 

مرات واألهلي بنغازي 3 مرات.


