
أج����رى ف��خ��ام��ة رئ���ي���س  مجلس 
صالح  عقيلة  ال��م��س��ت��ش��ار  ال���ن���واب 
إلدارة  زي��ارة  الماضي،  الثالثاء  ي��وم 
والعيادة  القّبة  الصحية  الخدمات 
الصحية  الرعاية  وقسم  المجمعة، 
استقبال  ف��ي  ك���ان  ح��ي��ث  األول���ي���ة، 
ومدير  القبة،  بلدية  عميد  فخامته 
ومدير  الصحية،  ال��خ��دم��ات  إدارة 

العيادة المجمعة.
جولته  خ���الل  ف��خ��ام��ت��ه  واّط���ل���ع 
المقّرات  هذه  في  العمل  سير  على 
الصحية، وأبرز احتياجاتها الالزمة.

وعلى هامش الزيارة، عقد فخامة 
المستشار عقيلة صالح اجتماًعا مع 
عميد البلدية، ومدير إدارة الخدمات 
ال��ص��ح��ي��ة ال�����ذي ش����رح ل��ف��خ��ام��ت��ه 
الخدمات التي تقدمها اإلدارة، وأبرز 
مستعرًضا  والنواقص،  االحتياجات 
لغرض  تقديمها  تم  التي  المشاريع 

التدشين خالل الخطة المقبلة.
وأث���ن���ى  ف��خ��ام��ة رئ��ي��س مجلس 
المبذولة،  الجهود  ك��ّل  على  ال��ن��واب 
الطبية  لألطقم  ش��ك��ره  ع��ن  م��ع��رًب��ا 

وحثهم على مواصلة العمل.

ف��خ��ام��ة رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب ي��ت��اب��ع س��ي��ر ال��ع��م��ل ب�����إدارة ال��خ��دم��ات ال��ص��ح��ي��ة القبة
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

الكوني ورئيس المجلس االنتقالي 
التشادي يبحثان أمن الحدود
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القطراني يبحث مع عضوي مجلس النواب عن الدائرة 
األولى والثانية احتياجات البلديات شرق البالد

مباحثات بين وزارة النفط وغرفة التجارة األمريكية 
إلنجاح المؤتمر الدولي الستثمار النفط

فنانون يرحبون بقرار رئيس الحكومة بشأن 
نقل مقر هيئة المسرح والسينما لبنغازي

إجراء اإلنتخابات في 24 ديسمبر، وتوحيد الجيش، وإخراج 
المرتزقة والمقاتلين األجانب، كلها عوامل لإلستقرار في ليبيا، 

واألموال الليبية المسروقة يمكن مالحقتها واسترجاعها

انطالق العمل بمركز تطعيم بنغازي العام 
بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس 
بناًء  بأنه  بليحق  عبدالله  السيد  النواب 
من  ع��دد  بها  تقدم  التي  ال��م��ذك��رة  على 
السادة أعضاء مجلس النواب والمتضمنة 
وإعماالً  الحكومة  أداء  حول  مالحظاتهم 
القانون  من   )192  ،188( رقم  بالمواد 
النظام  بشأن  2014م  لسنة   )04( رقم 
الداخلي لمجلس النواب، فانه تم استدعاء 
مجلس  أمام  استجواب  لجلسة  الحكومة 
طبرق،  بمدينة  المجلس  بمقر  ال��ن��واب 
ولمنح الحكومة الفترة الكافية لالستعداد 

لجلسة االستجواب. 

ن���اق���ش رئ���ي���س ح��ك��وم��ة ال���وح���دة 
الدبيبة  الحميد  عبد  السيد  الوطنية 
السيد  المحاسبة  دي���وان  رئ��ي��س  م��ع 
خ��ال��د ش��ك��ش��ك، وم��ح��اف��ظ مصرف 
ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير، 
اإلجتماعات  بقاعة  عقد  اجتماع  في 
من  ع��دد  حضره  المحاسبة  ب��دي��وان 
الصعوبات  اإلدارات،  ومديري  الوزراء 
أداء مهامها  الحكومة في  تواجه  التي 
الجهات  ه��ذه  بين  التعاون  وإمكانية 
لمعالجة الكثير منها، لتستطيع تقديم 

خدماتها بالشكل المطلوب.
العالج  ملف  تنظيم  بحث  ت��م  كما 
بالداخل والخارج وآلية تسديد الديون 

المتراكمة.
وف����ي ه����ذا ال��س��ي��اق أك����د رئ��ي��س 
هذا  معالجة  ض��رورة  على  الحكومة 
الملف من كافة جوانبه وضرورة العمل 
لدعم  ب��ال��داخ��ل  ال��ع��الج  توطين  على 
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ال��ص��ح��ي، وك��ذل��ك 
المرضى  أم���ام  اإلج�����راءات  لتسهيل 
تتطلب  ال  التي  ال��ح��االت  ف��ي  خاصة 

السفر للخارج.

المتحدث الرسمي:
مجلس النواب يستدعي 

الحكومة للمثول أمامه

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجتمع مع رئيس 
ديوان المحاسبة ومحافظ المصرف المركزي 

لمعالجة ملف العالج بالداخل والخارج

التقى معالي النائب األول لرئيس 
م��ج��ل��س ال���ن���واب ال��س��ي��د ”ف���وزي 
ال��ن��وي��ري”، ي��وم اإلرب��ع��اء الماضي 
طرابلس،  ف��رع  المجلس  ب��دي��وان 
المتحدة  المملكة  سفير  بسعادة 
ل����دى ل��ي��ب��ي��ا ال��س��ي��د ”ن��ي��ك��والس 
آخر  اللقاء  تناول  حيث  هوبتون”، 
في  السياسية  العملية  مستجدات 
مجلس  دور  أهمية  وكذلك  ليبيا 
النواب في هذه المرحلة التاريخية 
في  المتمثلة  ب��واج��ب��ات��ه  وق��ي��ام��ه 

والتشريعات  ال��ق��وان��ي��ن  ص��ي��اغ��ة 
الخاصة بالعملية االنتخابية.

كما تطرق الطرفان في لقائهما 
المتحدة  المملكة  دور  أهمية  إلى 
وكذلك  البالد  استقرار  دع��م  في 
في  للدعم  المتحدة  األم���م  بعثة 

ليبيا.
في  يأتي  اللقاء  ه��ذا  أن  يذكر 
إطار توطيد العالقات بين البلدين 
ليبيا والمملكة المتحدة ومع انتهاء 

فترة عمل السفير البريطاني.

ال��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
الماضي  االثنين  يوم  المستشار عقيلة صالح 
بمكتبه في مدينة القبة وفداً من أعيان وحكماء 
ومشايخ قبيلة العواقير، تناول اللقاء تطورات 
االنتخابات  إنجاح  وسبل  البالد  في  األوضاع 
المقرر اجراؤها نهاية العام الجاري، حيث أكد 
االنتخابات  إلج��راء  دعمهم  على  الحاضرين 
الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 من 

ديسمبر القادم .

الرئاسي  المجلس  رئيس  بحث 
ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ال��م��ن��ف��ي، ي��وم 
الخميس الماضي، مع النائب األول 
الوطنية،  ال��وح��دة  حكومة  لرئيس 
القطراني"،  عطية  "حسين  السيد 
ع����دداً م��ن ال��م��واض��ي��ع ال��خ��اص��ة 
وتوحيد  األس��اس��ي��ة،  ب��ال��خ��دم��ات 
القادمة  الرؤى حول االستحقاقات 
العائب"  "حسين  ال��ل��واء  بحضور 

رئيس جهاز المخابرات العامة.

العمل  آل��ي��ات  ال��ل��ق��اء  وت���ن���اول 
معالجة  على  إيجابياً  ينعكس  بما 
األم��ن  بملفات  العالقة  القضايا 

والصحة والكهرباء.
الحكومة  دور  مناقشة  تم  حيث 
ف���ي م��ل��ف ال��م��ص��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة 
المجتمعي،  وال���ح���وار  ال��ش��ام��ل��ة، 
باإلضافة إلى النظر في احتياجات 
من  يمكنها  بما  ودعمها  البلديات 

أداء عملها.

الشؤون  لجنة  رئيس  عقد 
ال��ن��واب  بمجلس  ال��خ��ارج��ي��ة 
الليبي السيد يوسف العقوري، 
اإلدارة  ب��رئ��ي��س  اج��ت��م��اع��ا 
لإلغاثة  الليبية  للهيئة  العامة 
وال���م���س���اع���دات اإلن��س��ان��ي��ة 
العبار،  موسي  سعد  السيد 
ل��م��ت��اب��ع��ة ع��م��ل ال��م��ن��ظ��م��ات 
الدولية المتعاونة مع الهيئة. 

السيد  االج��ت��م��اع  وح��ض��ر 
إدارة  م��دي��ر  ال��ع��ق��وري  خليل 
والمالية  اإلداري�����ة  ال��ش��ؤون 

والسيد مروان الحاسي مدير 
وال��ب��رام��ح  ال��ع��م��ل��ي��ات  إدارة 

بالهيئة.
وت��م خ��الل االجتماع  ه��ذا 
إس�����ت�����ع�����راض ال���م���ش���اك���ل 

عمل  تواجه  التي  والعراقيل 
األم��م  منظمات  م��ع  الهيئة 
المتحدة والمنظمات األجنبية 

العاملة في البالدك.
ك���م���ا إس���ت���ع���رض رئ��ي��س 

ب��رام��ج  ال��ه��ي��ئ��ة،  إدارة  لجنة 
لإلغاثة  الليبية  الهيئة  وعمل 
وال��خ��دم��ات  تأسيسها  م��ن��ذ 
واقليميا  محليا  قدمتها  التي 

وعربيا ودوليا. 

معالي النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي السفير البريطاني لدى ليبيا

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي وفدًا من قبيلة العواقير

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية

لجنة الخارجية بمجلس النواب تبحث عمل المنظمات الدولية المتعاونه بهيئة اإلغاثة
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ن��اص��ر ب���ن ج��اب��ر

رمضان عمر  علي 

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:

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

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

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

الخارجية  ال��ش��ؤون  لجنة  رئ��ي��س  اج��ت��م��ع 
في  العقوري  يوسف  السيد/  النواب  بمجلس 
اليومين الماضيين مع عدد من موظفي وزارة 
حيث  بنغازي،  مدينة  في  بمقرها  الخارجية 
استمع إلى أسباب تعليقهم للعمل بالوزارة في 
الظلم  في  تتلخص  والتي  الشرقية  المنطقة 
المنطقة  الوزارة في  الذي يتعرض له موظفو 
وحرمانهم  بعدالة  معاملتهم  وع��دم  الشرقية 
ال���وزارة  موظفي  بباقي  أس���وة  حقوقهم  م��ن 
في  ال���وزارة  ف��رع  تفعيل  ع��دم  إل��ى  باإلضافة 
في  االجتماع  ه��ذا  ،يأتي  الشرقية  المنطقة 
الشؤون  للجنة  البرلماني  االختصاص  إط��ار 
الخارجية  وزارة  أوضاع  متابعة  في  الخارجية 
وسير عملية توحيد المؤسسات وفقا لالتفاق 

السياسي.
وأك���د ال��ع��ق��وري ب��أن ات��ف��اق ال��س��الم يقوم 
الحكومة  بين  بعدالة  المؤسسات  توحيد  على 
ألحقاد  وت��ج��اوز  ال��وف��اق  وح��ك��وم��ة  المؤقتة 

بأن  محذراً  العام،  الصالح  وتغليب  الماضي 
العمل بخالف ذلك سيكون له تداعيات خطيرة 

على مسيرة السالم والوحدة في البالد. 
الخارجية  ال��ش��ؤون  لجنة  رئ��ي��س  وج���دد 
بحكومة  الخارجية  وزي���رة  للسيدة/  دع��وت��ه 
الوحدة الوطنية للتعامل بجدية مع هذا األمر 
ومعالجة  يستحق  ال��ت��ي  األول��وي��ة  وإع��ط��ائ��ه 

األسباب التي أدت للمطالبة بتعليق العمل في 
الوزارة باإلضافة إلى اتخاذ جميع اإلجراءات 
في  ال���وزارة  عمل  تفعيل  أج��ل  م��ن  المطلوبة 
اللجنة  أن  على  م��ؤك��دا  الشرقية،  المنطقة 
تتابع باهتمام األمر وذلك بالنظر ألهمية عمل 
وزارة الخارجية وضرورة االستجابة للمطالب 

المشروعة لموظفيها.

مجلس  من  عضوا   28 طالب 
النواب عن برقة بسحب الثقة من 
برئاسة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
واختيار  الدبيبة،  الحميد  عبد 
شخصية وطنية قادرة على توحيد 

المؤسسات ولم شمل الليبيين.
يوم  بيانهم  ف��ي  ال��ن��واب  وق���ال 
الحكومة  إن  ال��م��اض��ي،  األرب��ع��اء 
أكثر  م��رور  وبعد  اليوم  هذا  حتى 
من ثالثة أرباع مدتها المكلفة بها 
من مجلس النواب والتي تنتهي في 
تقدم  ل��م  2021؛  ديسمبر   24
ولم  للمواطن،  الخدمات  أبسط 
توّحد مؤسسات الدولة، بل أصبح 
رئيس الحكومة يتعامل مع أقاليم 
برقة بلغة العقاب والهزيمة وأصبح 

طرًفا للصراع.

حكومة  أن  ال��ب��ي��ان،  وأض����اف 
ال��دب��ي��ب��ة أف��رغ��ت ب��رق��ة م��ن كل 
حكومة  وأصبحت  الدولة،  مالمح 
كمدينة  ليست  ف��ق��ط؛  ط��راب��ل��س 
أص��ح��اب  م��ن  كمجموعة  وإن��م��ا 
كما  والنفعية،  الخاصة  المصالح 
أنها لم تلتزم بخارطة الطريق التي 

بموجبها  ال��ن��واب  مجلس  منحها 
الثقة.

أسفهم  ع��ن  ال���ن���واب  وأع����رب 
من  الحكومة  رئيس  به  يقوم  لما 
وتكليفات  وتصريحات  تصرفات 
صنعها  في  يتحّكم  مسؤولة  غير 
أصحاب المال السياسي الفاسد، 

إلرجاع البالد إلى المربع األول.
عن  كنواب  “نحن  البيان:  وتابع 
تقودنا  بحكومة  نرضى  ال  األم��ة 
والحرب  الفوضى  من  حالة  إل��ى 
وال تزيد المواطن إال معاناة وألما، 
رغم صرف هذه الحكومة لعشرات 

المليارات دون وجه حق”.
ودعا نواب برقة الموقعين على 
الوحدة  حكومة  من  الثقة  سحب 
بقية أعضاء مجلس النواب بتحمل 
ال��م��س��ؤول��ي��ة م��ن اس��ت��م��رار ه��ذه 
استمرار  أص��ب��ح  ال��ت��ي  الحكومة 
األمة  على  خطر  ناقوس  وجودها 
بسحب  ف���ورا  واالت��ج��اه  الليبية، 
الثقة وتكليف حكومة جديدة يكون 
الوطنية،  للوحدة  وفعلها  عنوانها 

وفًقا للبيان.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يجتمع مع موظفي وزارة الخارجية بمقر الوزارة في مدينة بنغازي

28 نائًبا عن برقة يطالبون بسحب الثقة من الحكومة

خالل لقائه مع عضو مجلس النواب عن رئيس لجنة الشؤون الداخلية يؤكد على ضرورة مراعاة اإلجراءات األمنية عند منح الموافقة على طلبات إقامة االحزاب
الجنوب السيدة “فاطمة الصويعي”

وزير الرياضة يقف على متطلبات مناطق الجنوب

عبدالمطلب ثابت يلتقي وزيري الرياضة والمواصالت للوقوف على المشاريع المتعثرة بالجبل األخضر

اك���د رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون ال��داخ��ل��ي��ة 
الحراري”  السيد ”سليمان  النواب  بمجلس 
المباحث  جهاز  رئيس  مع  اجتماعه  خالل 
ال��ع��ام��ة ورئ��ي��س ل��ج��ن��ة ش����ؤون األح����زاب 
السياسية بوزارة العدل على ضرورة مراعاة 
اإلجراءات األمنية عند منح الموافقة على 
مضيفا  السياسية،  األحزاب  إقامة  طلبات 
المباحث  جهاز  يكون  أن  المهم  م��ن  بأنه 
بالنظر  وذل���ك  اللجنة،  م��ن  ج���زءا  العامة 
القيام  للجهاز  يمكن  ال���ذي  ال��ه��ام  ل��ل��دور 
عن  المعلومات  وجمع  االستقصاء  في  به 

األحزاب وأعضائها، للتأكد من عدم وجود 
لهم  يسمح  حتى  حولهم  أمنية  محاذير  أي 

بممارسة العمل السياسي .
وقال الحراري: ”إن هذه األحزاب سيكون 
مناط بها ممارسة العمل السياسي وسيتقلد 
أعضائها مناصب عليا وحساسة في الدولة، 

عليه البد من التأكد من نزاهتهم”.
وط���ال���ب ال����ح����راري ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى 
لضم  ال��الزم��ة  اإلج���راءات  باتخاذ  للقضاء 
العامة لعضوية لجنة شؤون  المباحث  جهاز 

األحزاب ليتمكن من القيام بعمله .

السيد  الوطنية  الوحدة  بحكومة  الرياضة  وزير  بحث 
األستاذ “عبدالشفيع الجويفي”،  متطلبات وأوضاع البنية 
وذلك  الليبي؛  الجنوب  بمناطق  الرياضة  لقطاع  التحتية 
خالل لقائه مع عضو مجلس النواب عن الجنوب السيدة 
الرياضية  األن��دي��ة  راب��ط��ة  ورئ��ي��س  الصويعي”  “فاطمة 

بالجنوب السيد”علي بوقراصه.
بقطاع  المهتمين  من  عدد  بحضور  اللقاء،  هذا  وكان 
البنية  أوض��اع  استعراض  ثم  حيث  بالجنوب،  الرياضة 
في  تهالك  م��ن  وماتعانيه  الرياضية  لألندية  التحتية 

مرافقها .
الماضي،  الخميس  يوم  عقد  ال��ذي  اللقاء  تطرق  كما 
إلمكانية الشروع في صيانة عدد من المرافق الرياضية 

بمناطق الجنوب.
وم���ن ج��ان��ب��ه أش���اد ال��س��ي��د ال��وزي��ر ب��ال��دور الوطني 
للمؤسسات الرياضية، خالل هذه الفترة الصعبة في لم 
الفعالة في  الرياضيين  الفرقة ومساهمة  الشمل وتجاوز 

تأكيد وحدة البالد وترابط أهلها.
مفاهيم  على  تؤكد  رسالة  الرياضة  بأن  الوزير،  وقال 
على  ال��ق��ادرة  وه��ي  والتسامح  المحبة  وثقافة  االنتماء 

استيعاب طاقات الشباب .
ووضح الوزير بأن األندية الرياضية تلعب دوراً حيوياً 
 ، وثقافية  واجتماعية  رياضية  كمنارات  المجتمع،  في 
البنية التحتية  ولهذا  ستعمل الوزارة على إصالح ودعم 

الرياضية بقدر المتاح من اإلمكانيات.
واالتحادات  لألندية  الرعاية  بأنه ستوفر  الوزير  وبين 
بمختلف  باألبطال  نحتفي  حتى  ليبيا؛  مناطق  بمختلف 

المنافسات.
وأوضح السيد الوزير، بأن هدف هذا اللقاء، هو للتفكير 
معاً في حلحلة المعوقات للمؤسسات الرياضية بالجنوب . 

ال���ت���ق���ى ع���ض���و م��ج��ل��س 
ثابت,  عبدالمطلب  ال��ن��واب 
عبد  الرياضة  وزي��ر  من  كل 
ال��ش��ف��ي��ع ال��ج��وي��ف��ي ووزي���ر 
سالم  محمد  ال��م��واص��الت 
لمتابعة  وذل����ك  ال��ش��ه��وب��ي 
وبحث المشاريع المتعثرة في 

منطقة الجبل األخضر
هذا وكان ملف جسر وادي 
الكوف من أهم الملفات التي 
بعد  االجتماع،  في  طرحت 

ما ظهرت في اآلونة األخيرة 
تشققات وشروخ في الجسر، 
إج��راء  يستلزم  ال��ذي  األم��ر 

صيانة وبشكل عاجل.
إلى  االجتماع  تطرق  كما 
ص��ي��ان��ة وت��وس��ع��ة ال��ط��ري��ق 
الرابط ما بين مناطق الجبل 
مشروع  واستكمال  األخضر 
الطريق الساحلي الرابط ما 
وقصر  الحنية  منطقتي  بين 

ليبيا.
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الكوني ورئيس المجلس االنتقالي التشادي يبحثان أمن الحدود

البعثة االممية في ليبيا تشيد بجهود وزارة الداخلية على األرض 
وتعاونها المستمر في المجاالت األمنية

بديوان  الماضي،  األرب��ع��اء  ي��وم  صباح  ُعقد 
رئ��اس��ة ال�����وزراء، ل��ق��اء ج��م��ع رئ��ي��س المجلس 
الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، برئيس حكومة 

الوحدة الوطنية، السيد عبدالحميد الدبيبة.
الصعوبات  الرئاسي،  المجلس  رئيس  وتابع 
مهامها، في ظل  أداء  الحكومة في  تواجه  التي 

تأخر إعتماد الميزانية العامة للدولة.
وأك����د رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي ، خ��الل 
االجتماع دعمه للحكومة، ومساندته للمجهودات 
بشكل  العمل  أهمية  إل��ى  مشيراً  تبذلها،  التى 
التي  العاجلة  المشروعات  تنفيذ  أجل  من  جاد 
لها عالقة مباشرة بحاجات المواطنين، وتوفير 

الخدمات لهم في كامل تراب الوطن.
المشاورات  إط��ار  في  االجتماع  ه��ذا  ويأتي 
وحكومة  ال��رئ��اس��ي،  المجلس  بين  المستمرة 

الوحدة الوطنية.

ال��دك��ت��ور،  ال��رئ��اس��ي  المجلس  رئ��ي��س  ال��ت��ق��ى 
الماضي  االثنين  ي��وم  صباح  المنفي"،  "محمد 
رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد 
"يان كوبيتش"، للتباحث حول مستجدات األوضاع 
بالمصالحة  يتعلق  فيما  وخ��اص��ة  ليبيا،  ف��ي 
الوطنية وبإجراء االنتخابات في موعدها وتذليل 
الصعوبات من أجل تنظيمها في موعدها المحدد.
البالد،  في  األمني  الوضع  اللقاء  ناقش  كما 
األمنية  الملفات  في  الجوار  دول  مع  والتنسيق 

المشتركة.
المجلس  بجهود  األممية  البعثة  رئيس  وأش��اد 
الرئاسي في العمل على توحيد مؤسسات الدولة 
وإرساء قواعد المصالحة الوطنية تمهيداً إلجراء 
دائم في  استقرار  لتحقيق  االنتخابي  االستحقاق 

البالد.

الدبيبة،  الحميد  عبد  الحكومة  رئيس  نفى 
صحة القوائم التي تداولتها بعض مواقع التواصل 
االجتماعي، حول تعيين عدد من السفراء لليبيا 
في بعض الدول، مشيًرا إلى أن تعيين السفراء 

سيكون عادالً وسيشمل جميع مناطق ليبيا.
مواقع  بعض  تنشره  ما  أن  “الدبيبة”  واعتبر 
تُ��واج��ه  “ح���رب  بمثابة  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��واص��ل 
الحكومة”، موضًحا أن أهم المعايير التي ستركز 
معيار  هو  السفراء؛  اختيار  في  الحكومة  عليها 

الوطنية إلى جانب القدرة والتجديد.

رئيس المجلس الرئاسي يتابع مع رئيس مجلس 
الوزراء الصعوبات التي تواجه الحكومة

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس 
بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا

رئيس الحكومة ينفي صحة قوائم تعيين السفراء 
التي تداولتها مواقع التواصل االجتماعي

ط����رح ع��ض��و ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي 
السودانية  العاصمة  من  الكوني  موسى 
وتدفق  الحدود  تأمين  ملّف  الخرطوم؛ 
الهجرة غير الشرعية من الدول االخرى 
والسودان مسلكا  ليبيا  تتخذ من  والتي 
المرتزقة  م��ل��ف  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  ل��ه��ا، 

والمسلحين األجانب.
األول  بالنائب  لقائه  خالل  ذلك  أتى 
محمد  ال��س��ودان��ي  ال��س��ي��ادة  لمجلس 
ح��م��دان، ف��ي إط���ار ج��ول��ة عمل ل��دول 
الجوار، تشمل السودان وتشاد والنيجر 

ومالي.
بحث  اللقاء  أث��ن��اء  الكوني،  وع��رض 

موضوع المهاجرين السودانيين العالقين 
بدء  على  الجانبان  وات��ف��ق  ليبيا،  ف��ي 
صيغة  إلى  للوصول  ثنائية،  اجتماعات 
تعالج  ال��م��دى  وطويلة  قصيرة  ش��راك��ة 

مختلف هذه الملفات.
السيادة  مجلس  نائب  أكد  جهته  من 
السوداني أهمية حماية حدود البلدين، 
من  الشرعية،  غير  الهجرة  ظاهرة  من 
من  للحد  عملية،  ال��ي��ات  اي��ج��اد  خ��الل 
الهجرة يشكل  أن ملف  تدفقها، معتبرا 
البلدين،  في  للمسؤولين  مشترًكا  قلًقا 
بين  مشتركاً  يكون  ان  يجب  الحل  وأن 

ليبيا والسودان.

لقائه  الرئاسي خالل  المجلس  بحث 
العامة  ال��ش��رك��ة  إدارة  مجلس  رئ��ي��س 
يوم  ص��ب��اح  العبدلي"  "وئ���ام  للكهرباء 
األحد الماضي اإلجراءات التي اتخذتها 
الشركة لزيادة القدرة اإلنتاجية لتخفيف 

األحمال على الشبكة العامة.
وت���ط���رق ال��ل��ق��اء ل��م��ل��ف اس��ت��ك��م��ال 
بينها  من  والتي  الجديدة،  المحطات 
لزيادة  طرابلس  وغ��رب  طبرق  محطة 

ال��ق��وة اإلن��ت��اج��ي��ة، ب��اإلض��اف��ة ألع��م��ال 
الالزمة والدورية، واإلجراءات  الصيانة 
المشاريع  بشأن  اتخاذها  يجب  التي 

المتوقفة. 
إسراع  ضرورة  على  المجلس  وشدد 
ال��الزم��ة  التدابير  ات��خ��اذ  ف��ي  الشركة 
الخطط  وإع����داد  الشبكة،  الس��ت��ق��رار 
ال��ع��اج��ل��ة ل��ح��ل أزم���ة ال��ك��ه��رب��اء بطرق 

ناجعة.

المجلس  عضو  بحث 
الكوني  موسى  الرئاسي 
في اجتماع له مع رئيس 
ال���م���ج���ل���س االن���ت���ق���ال���ي 
ال��ت��ش��ادي م��ح��م��د دب��ي 
االهتمام  ذات  القضايا 
بينها  وم���ن  ال��م��ش��ت��رك، 
ت��أم��ي��ن ال���ح���دود وط��رد 
ال���ف���ص���ائ���ل ال��م��س��ل��ح��ة 
ال��ت��ش��ادي��ة م���ن ال��ت��راب 
الليبي والتي تُشكل خطراً 
ع��ل��ى أم����ن واس���ت���ق���رار 

البلدين.
وناقش االجتماع الذي 
ُعقد في القصر الرئاسي 

ب��ال��ع��اص��م��ة ال��ت��ش��ادي��ة 
األرب��ع��اء  ي��وم  انجامينا، 
االتفاق  تفعيل  الماضي، 
الُموّقع  الرباعي،  األمني 
بين كٍلّ من ليبيا وتشاد، 

وال��ن��ي��ج��ر، وال���س���ودان، 
ال����داع����ي ل��ت��ك��وي��ن ق��وة 
عسكرية مشتركة لتأمين 
ح������دود ه�����ذه ال������دول، 
وذل��ك م��ن أج��ل القضاء 

والتهريب  ااٍلره��اب  على 
واالتجار بالبشر والهجرة 

غير القانونية.
م��ن ج��ه��ت��ه، أك���د دب��ي 
التزام بالده تجاه الشعب 

إلبعاد  ومساعدته  الليبي 
ال���م���رت���زق���ة وال����ق����وات 
أراض��ي��ه،  ع��ن  األجنبية 
م������ش������دداً ع���ل���ى دع���م 
االتفاقية  لتفعيل  ب��الده 
ال��رب��اع��ي��ة، م��ع��رًب��ا عن 
أمله في أن تخرج القمة 
“س  لمجموعة  القادمة 
ص” بمقترحات لحل كل 
اإلشكاليات في المنطقة، 
الحدود  تأمين  فيها  بما 
ال��م��ش��ت��رك��ة وم��ك��اف��ح��ة 
ال���ه���ج���رة وال���م���ت���اج���رة 
ب��ال��ب��ش��ر ل��ض��م��ان أم��ن 

واستقرار المنطقة.

أش��������اد ال���م���ب���ع���وث 
األممي لدى ليبيا " يان 
كوبيتش " بالجهود التي 
تقوم بها وزارة الداخلية 
وتعاونها  األرض  على 
البعثة  م���ع  ال��م��س��ت��م��ر 
األمنية  ال��م��ج��االت  ف��ي 

الدولية.
ج������اء ذل������ك خ���الل 
 " عقده  الذي  االجتماع 
" والوفد  " يان كوبيتش 
ال��م��راف��ق ل��ه ي��وم أمس 
وزير  مع  الجمعة  األول 
مازن  خالد   " الداخلية 
في  ال�������وزارة  ب��م��ق��ر   "

العاصمة طرابلس . 
ون�������وق�������ش خ�����الل 
االج���ت���م���اع ع�����دد م��ن 
أبرزها  م��ن  المواضيع 
الزيارة األخيرة التي قام 
تونس  إل��ى  ال��وزي��ر  بها 
أهمية  م��ن  حملته  وم��ا 
فيما  خ��اص��ة  للبلدين 

يتعلق بموضوع الحدود، 
المناسبة  اآللية  وإيجاد 
لعودة حركة المسافرين 
ج����واً وب����راً وال��م��ل��ف��ات 

األمنية األخرى. 
كما تم التطرق خالل 
ملف  إل����ى  االج���ت���م���اع 
االنتخابي  االستحقاق 
القادم في 24 ديسمبر 

تتحمله  ال���ذي  وال����دور 
ال��وزارة في هذا الشأن 
يتعلق  ف��ي��م��ا  خ���اص���ة 
االقتراع  مراكز  بتأمين 
في  المشاركين  وجميع 
هذا االستحقاق لضمان 

نجاحه. 
بملف  يتعلق  وف��ي��م��ا 
وزير  أك��د  فقد  الهجرة 

أهميته  على  الداخلية 
إنسانياً،  ملفاً  بإعتباره 
ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وأن 
ورغ����م ك��اف��ة ال��ص��ع��اب 
الدعم  قدمت  أنها  إلى 
مكافحة  لجهاز  ال��الزم 
الشرعية  غير  الهجرة 
للقيام بكافة مهامه على 

أكمل وجه. 

الوزير  السيد  وأش��ار 
ب��ك��اف��ة  ال����������وزارة  أن 
في  يعملون  منتسبيها 
ك��اف��ة األوق����ات إلرس��اء 
دع��ائ��م دول����ة ال��ق��ان��ون 

واالستقرار األمني. 
وحضر هذا االجتماع 
المباحث  جهاز  رئيس 
ال���ج���ن���ائ���ي���ة ع���م���ي���د " 
ومدير  عاشور"  محمود 
األمني  التخطيط  إدارة 
صفر"  ج��م��ال  عميد   "
ال��وزي��ر  مكتب  وم��دي��ر 
أبو  الدين  ن��ور   " عميد 
وال��ن��اط��ق   ،" ج���ري���دة 
وزارة  ب��إس��م  ال��رس��م��ي 
ال���داخ���ل���ي���ة ع���ق���ي���د " 
 " العربي  المنعم  عبد 
القانوني  والمستشار 
االنسان  لحقوق  للوزير 
ال��دك��ت��ور " خ��ال��د فالح 
 " جنزور  أم��ن  ومدير   "

كمال اوحيدة ".

الكوني يبحث حلواًل مشتركة بين ليبيا والسودان للحّد من تدّفق المهّجرين غير الشرعيين

المجلس الرئاسي يبحث مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء آليات استقرار الشبكة
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اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج 
أقعيم، مع وكيل الوزارة لشؤون المديريات بشير 
وذلك  بطرابلس،  الماضي  األربعاء  يوم  األمين، 
لبحث سبل رفع أداء وإمكانات عناصر الشرطة.

مكتب اإلعالم األمني، أفاد بأن الجانبين ناقشا 
تذليل الصعوبات بمختلف الشؤون التابعة للوزارة 
الداخلية  وزارة  وأه���داف  خطط  تعترض  التي 
للرقي بأداء العمل األمني وبسط القانون وفرض 

هيبة الدولة.
وتعّهد الوكيالن بالعمل على إحداث نقله نوعية 
في عمل المؤسسة الشرطية بكل عناصرها في 
واقعاً  واألم��ان  األم��ن  ليبقى  كافة،  البالد  عموم 
ملموًسا ينعم به المواطن الليبي بكل مدن البالد.

العليا  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ف��وض��ي��ة  رئ��ي��س  اس��ت��ع��رض 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ع��م��اد ال��س��اي��ح، خ���الل ل��ق��ائ��ه ب��وزي��رة 
اإلج��راءات  الطرمال؛  حورية  المرأة  لشؤون  الدولة 
المرأة  مشاركة  لتسهيل  المفوضية  اتخذتها  التي 
باالنتخابات، خاصة بعد استحداث وحدة دعم المرأة 

بالمفوضية.
بين  التعاون  آليات  الثالثاء  اليوم  الجانبان،  وبحث 
دعم  وسبل  المرأة  لشؤون  الدولة  ووزارة  المفوضية 
الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة الليبية في 

االنتخابات.
من جانبها ثمنت الطرمال، جهود المفوضية لتمكين 
االنتخاب،  في  حقهن  ممارسة  من  الليبيات  النساء 
على  القضاء  أج��ل  من  التعاون  أهمية  على  مؤكدة 
السياسي،  المرأة  دور  تحد من  التي  الممارسات  كّل 

وإتاحة مساحات أوسع لمشاركتها في بناء الوطن.

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، 
عماد السايح، إن المفوضية اتخذت إجراءات كثيرة 
لضمان نزاهة االنتخابات وشفافيتها، على رأسها: 
والتعاون  التزوير،  لمواجهة  ناخب  بطاقة  إص��دار 
المراكز  أداء  وتقييم  لمراقبة  التعليم  وزارة  م��ع 

االنتخابية.
عدم  أك��د  تلفزيونية،  تصريحات  وف��ي  السايح 
دول  أو  من جهات  أم��وال  المفوضية ألي  استقبال 
خارجية، مشددا على أنها تتعاون مع البعثة األممية 

فنياً وتقنياً لالستفادة من تجارب الدول األخرى.
االنتخابات  ب��إج��راء  المفوضية  ال��ت��زام  وج���ّدد 
في  التأخر  أن  إل��ى  ن��ّوه  أن��ه  إال  ديسمبر،  في 24 
الخطط  في  سيؤثر  االنتخابية  التشريعات  تسليم 
“ننتظر  وأض��اف  االستحقاقات،  لتنفيذ  ال��الزم��ة 
تسلم التشريعات والقوانين االنتخابية لالنطالق في 

المراحل المتبقية للعملية االنتخابية”.

“الرقي بأداء العمل األمني” محور 
اجتماع وكيال وزارة الداخلية

وزيرة الدولة لشؤون المرأة ل� “السايح” 
من المهم القضاء على الممارسات التي 

تحد من دور المرأة السياسي

السايح: ننتظر تسّلم القوانين االنتخابية 
الستكمال المراحل المتبقية للعملية االنتخابية

القطراني يبحث مع عضوي مجلس النواب عن الدائرة األولى والثانية احتياجات البلديات شرق البالد

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء يبحث الخطط الموضوعة لضبط األمن في عموم البالد

القطراني يؤكد ضرورة عمل وزارة اإلسكان وهيئة االتصاالت على توفير احتياجات المدن الليبية

الحكومة تقف على أوضاع نازحي تاورغاء ومرزق بالمنطقة الشرقية

خالل اجتماعه بمسؤولي القطاع الخاص: وزير الصحة يمهل العيادات الخاصة أسبوعان الستكمال إجراءاتها وتحسين خدماتها

األول  النائب  اجتمع 
لرئيس الحكومة حسين 
األربعاء  يوم  القطراني، 
ال��م��اض��ي ب��ط��راب��ل��س، 
عن  البرلمان  عضو  مع 
االول���ى صالح  ال��دائ��رة 
البرلمان  هاشم، وعضو 
ع���ن ال����دائ����رة ال��ث��ان��ي��ة 

إدريس عمران.
وأف����������ادت ح��ك��وم��ة 
ال������وح������دة ال���وط���ن���ي���ة 
ف����ي ص��ف��ح��ت��ه��ا ع��ل��ى 

“ف��ي��س��ب��وك” ب���أن ه��ذا 
االج��ت��م��اع ي��أت��ي ضمن 
ج���ه���ود ال��ح��ك��وم��ة في 

ال����ت����واص����ل م����ع ك��اف��ة 
االج����س����ام ال��س��ي��ادي��ة 
ف�����ي ال�����ب�����الد ل���غ���رض 

ت��وح��ي��د ال������رؤى ح��ول 
االستحقاقات القادمة .

وب���ح���س���ب ال��م��ن��ص��ة 

ال��رس��م��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة، 
ف���إن االج��ت��م��اع ن��اق��ش 
العامة  الميزانية  قانون 
وال���ق���اع���دة ال��ق��ان��ون��ي��ة 
لها  ال���م���راد االس��ت��ن��اد 
القادمة  االنتخابات  في 
ودور الحكومة في ملف 
ال��م��ص��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة 
ال���ش���ام���ل���ة وال�����ح�����وار 
المجتمعي باإلضافة الى 
احتياجات  ف��ي  ال��ن��ظ��ر 

البلديات شرق البالد.

عقد النائب األول لرئيس مجلس 
ال������وزراء ح��س��ي��ن ال��ق��ط��ران��ي، ي��وم 
الثالثاء الماضي، بمقر ديوان رئاسة 
طرابلس،  بمدينة  ال����وزراء  مجلس 
الداخلية  وزارة  وكيل  مع  اجتماعا 
للشؤون الفنية فرج اقعيم، وبحضور 
التأهيل لشؤون  العمل و  وكيل وزارة 
التأهيل عبدالناصر عبدالله موسى، 

وعدد من مسؤولين أمنيين.
االجتماع  خالل  القطراني  واطلع 

قبل  م��ن  الموضوعة  الخطط  على 
وزارة الداخلية؛ لضبط األمن بالمدن 
والمناطق سواء عبر مديريات األمن 

أو األجهزة األمنية.
وأك����د ال��ق��ط��ران��ي ع��ل��ى ض���رورة 
المستوى  م��ن  ل��ل��رف��ع  ال��ج��ه��د  ب���ذل 
األمني والمجاهرة به، وفرض سلطة 
القانون من حيث ضبط المخالفين، 
اإلج��راءات  وف��ق  للعدالة  وتقديمهم 

المتبعة.

لرئيس  األول  النائب  عقد 
القطراني،  حسين  الحكومة 
ي���وم ال��ث��الث��اء ال��م��اض��ي بمقر 
ال��وزراء  مجلس  رئاسة  دي��وان 
وزير  مع  اجتماعا  بطرابلس، 
اإلس���ك���ان وال��ت��ع��م��ي��ر أب��وب��ك��ر 
العامة  الهيئة  ورئيس  بوغاوي 

لالتصاالت سالم الدرسي.

سير  على  القطراني  واطلع 
عمل القطاعين، مؤكدا ضرورة 
العمل على توفير كّل احتياجات 
وفق  الليبية،  والمدن  المناطق 
للقطاعين،  المتاحة  اإلمكانات 
وال���ع���م���ل ع��ل��ى وض����ع اآلل��ي��ة 
المختنقات  لمعالجة  الالزمة 

كافة.

أج�����رى وزي�����ر ال���دول���ة 
وحقوق  المهجرين  لشؤون 
أبوخزام،  أحمد  اإلنسان، 
س��ل��س��ل��ة اج��ت��م��اع��ات مع 
ت��اورغ��اء  وأع��ي��ان  ممثلي 
وم������������رزق، ال���ق���اط���ن���ي���ن 

بالمناطق الشرقية.
اللقاءات،  واستعرضت 
منفصل  بشكل  التي جرت 
ف�����ي م���دي���ن���ة ب���ن���غ���ازي؛ 
ال��ص��ع��وب��ات واألول���وي���ات 
ال���م���لّ���ح���ة ال���ت���ي ت���واج���ه 
ق���اط���ن���ي ال���م���خ���ي���م���ات، 
وظ������روف ع�����ودة ن��ازح��ي 
مدينتهم،  إل���ى  ت���اورغ���اء 
التعويضات،  ص��رف  بعد 
وإع���ادة  بيوتهم،  وت��رم��ي��م 

إع����م����ار ال���م���دي���ن���ة، م��ع 
التوصية بتشكيل لجنة من 
للتنسيق  ت��اورغ��اء؛  أهالي 
وزير  مكتب  مع  والتواصل 
المهجرين  لشؤون  الدولة 
لتوفير  اإلن��س��ان؛  وح��ق��وق 

احتياجاتهم األساسية.
وف����ي ال���س���ي���اق ذات����ه؛ 
ش����ّدد أب���و خ�����زام، خ��الل 
لقائه نازحي مدينة مرزق، 
حوار،  إرساء  على ضرورة 
تضمن  ع��ادل��ة  ومصالحة 

ال���ح���ق���وق، وتُ���س���اه���م في 
العدالة،  مؤسسات  تفعيل 
ك���م���ا ت����م االت����ف����اق ع��ل��ى 
تشكيل لجنة يُشرف عليها 
تُعنى  الدولة،  وزي��ر  مكتب 
مختلف  م��ن  ب��ال��ن��ازح��ي��ن 

الجوانب.
ن��ازح��ي  إل���ى أن  ي��ش��ار 
ت����اورغ����اء ل���م ي��ت��س��لّ��م��وا 
م����خ����ص����ص����ات����ه����م م���ن 
عليها  المتفق  التعويضات 
محضر  ف��ي  الحكومة  م��ع 
االت�����ف�����اق ال����م����وّق����ع ف��ي 
مصراتة، كما أن الكثير من 
عودتها  تعّذرت  العائالت 
ل��ل��م��دي��ن��ة، ب��س��ب��ب ت��ه��دم 
المأوى  وفقدانها  منازلها 
ظ��ّل  بينما  مدينتها،  ف��ي 
يُ��راوح  م��رزق  نازحي  ملف 
مكانه؛ بسبب غياب اتفاق 
لهم،  اآلمنة  العودة  يضمن 
عنيفة  اش��ت��ب��اك��ات  ع��ق��ب 

أجبرتهم على النزوح.

د.علي  ال��ص��ح��ة"  وزي���ر  عقد 
الطوارئ  غرفة  بمقر  الزناتي" 
بالمنطقة  الوزارة  لديوان  التابعة 
الشرقية؛ اجتماًعا طارًئا بحضور 
رئ��ي��س ق��س��م ال��ق��ط��اع ال��خ��اص 
ب��ن��غ��ازي،  الصحية  ب��ال��خ��دم��ات 
لوضع آلية لضبط معايير الجودة 
ال��واق��ع،  أرض  ع��ل��ى  وتطبيقها 
لمتابعة  لجنة مستعجلة  وتشكيل 
جميع العيادات الخاصة بمختلف 

المدن الليبية.
ودع���ى وزي���ر ال��ص��ح��ة خ��الل 
لجميع  رس���ال���ة  ف���ي  االج��ت��م��اع 
العيادات والمستشفيات الخاصة 

ب��س��رع��ة ات��م��ام إج������راءات إذن 
مستوى  وت��ح��س��ي��ن  ال���م���زاول���ة، 
ال���خ���دم���ات ح���س���ب ال���ش���روط 
واإلجراءات القانونية المنصوص 
وذلك  العمل،  قوانين  في  عليها 
خالل مدة أقصاها أسبوعان من 

تاريخ هذا االجتماع. 
وأكد الوزير في لهجة صارمة 

على اتخاذه لجملة من القرارات 
التي  الصارمة حيال المخالفين، 
ق��د ت��ص��ل إل���ى اإلق���ف���ال وع��دم 

مزاولة العمل نهائًيا. 
يذكر أن وزارة الصحة ستباشر 
والمستشفيات  العيادات  تقييم 
بعد  الخاصة  الصحية  والمراكز 
من  مباشرة  المهلة  ه��ذه  انتهاء 

ِقبل لجنة مختصة. 
إطار  في  الخطوة  هذه  وتأتي 
ومتابعتها  الصحة  وزارة  اهتمام 
للمرافق الصحية، ومدى تقديمها 
المناسبة  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
باالعتبار  وأخ��ذه��ا  ل��ل��م��واط��ن، 
شكاوي المواطنين المتزايدة من 
وارتفاع  المرضى  معاملة  س��وء 
والمستشفيات  العيادات  أسعار 

الخاصة.. 
وح���ض���ر االج���ت���م���اع رئ��ي��س 
بالمنطقة  الصحة  وزارة  دي��وان 
الشرقية، ورئيس مكتب التفتيش 

والمتابعة. 
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للنفط عجزها عن  العربي  الخليج  أعلنت شركة 
أعمالها،  وتنفيذ  نشاطها  مواصلة  في  االستمرار 
 2020 ميزانيتي  من  حصتها  إحالة  ع��دم  بسبب 

و2021.
وق��ال��ت ال��ش��رك��ة، ف��ي ب��ي��ان ل��ه��ا، ي��وم الخميس 
الماضي، إنها كانت تسير أعمالها رغم عدم إحالة 
ودون  قبله،  ال��ذي  وال��ع��ام  ال��ج��اري  العام  ميزانيتي 
الوعود  العمل رغم  لتنفيذ  تسييل األموال المطلوبة 

المستمرة بتوفير الميزانيات واألموال. 
وأوضحت الشركة أن ذلك أدى إلى تراكم الديون 
وااللتزامات وعجزها عن توفير قطع الغيار الالزمة 
والمعدات ومتطلبات التشغيل واإلنتاج، وعدم قدرتها 
على مواصلة االلتزامات التعاقدية الفنية أو الخدمية 

المرتبطة بوجود العاملين بحقول ومواقع الشركة. 
االستمرار  على  قدرتها  ع��دم  الشركة  وأك���دت 
لتسيير  واألم��وال  الميزانيات  توفر  دون  العمل  في 
جميع  لتعليق  مجبرة  ستضطر  وأن��ه��ا  أع��م��ال��ه��ا، 
ب��األم��وال  إم��داده��ا  ل��م يتم  األنشطة واألع��م��ال م��ا 

الالزمة للتشغيل اإلنتاج. 

صافي  أن  للنف�ط،  الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
مبيعات  م��ن  2021م  للعام  يوليو  شهر  إي���رادات 
النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية 
والبتروكيماويات وصل الى مستويات قياسية مدفوعاً 

بطلب قوي وزيادة في اإلنتاج واألسعار العالمية.
الصافي  اإلي��راد  إجمالي  بلغ  المؤسسة  وبحسب 
من المبيعات النفطية أكثر من مليارين و52 مليون 

دوالر أمريكي.

تنظيم  البيضاء  المركزي  ليبيا  مصرف  يعتزم 
تحت  ليبيا  في  اإلسالمية  الصيرفة  ح��ول  مؤتمر 
عنوان: "الواقع وسبل التطوير" في السادس والسابع 

من نوفمبر المقبل العام الجاري بمدينة بنغازي.
تجربة  واق��ع  على  التعرف  إلى  المؤتمر  ويهدف 
توظيف  وتحديات  ليبيا،  في  اإلسالمية  الصيرفة 
العمل  طبيعة  ومعرفة  اإلسالمية  بالصيغ  األم��وال 
باإلضافة  العاملة،  المصارف  في  الشرعي  الرقابي 
في  اإلس��الم��ي��ة  الصيرفة  دور  على  ال��وق��وف  إل��ى 

المجاالت التنموية والمجتمعية.
اإلسالمية  الصيرفة  واقع  المؤتمر  سيتناول  كما 
في  ال��ش��رع��ي  ال��رق��اب��ي  العمل  وك��ذل��ك  ليبيا،  ف��ي 
توظيف  وت��ح��دي��ات  ليبيا  ف��ي  العاملة  ال��م��ص��ارف 
األموال بالصيغ اإلسالمية، وأيضاً الدور المجتمعي 
سبل  إلى  باإلضافة  اإلسالمية،  للصيرفة  والتنموي 

تطويرها والنهوض بها.

شركة الخليج العربي للنفط:

سنتضطر لتعليق جميع األنشطة ما لم يتم 
إمدادها باألموال الالزمة للتشغيل اإلنتاج

المؤسسة الوطنية النفط:

إيراداتنا لشهر يوليو الماضي فاقت الملياري دوالر

ليبيا المركزي ينظم مؤتمرًا حول 
الصيرفة اإلسالمية في ليبيا

مباحثات بين وزارة النفط وغرفة التجارة األمريكية إلنجاح المؤتمر الدولي الستثمار النفط

"كوبيش" و"الكبير" يبحثان جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي وفقًا لنتائج تقرير المراجعة الدولية

برعاية الشركة االفريقية للطيران القابضة:

انطالق فعاليات ورشة عمل حول اقتصاديات شركات الطيران في ليبيا "الواقع و اآلمال"

لجنة المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي تكشف عن انخفاض احتياطات العملة األجنبية

وزارة المالية تحذر المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات الحكومية 
من صرف أي مبالغ مالية دون تفويض من وزارة التخطيط

بحث وكيل وزارة النفط والغاز 
رفعت العبار مع نائب مدير الغرفة 
في  الليبية  األمريكية  التجارية 
ليبيا أحمد الغزالي؛ آلية تشجيع 
االستثمار وإنجاح المؤتمر الدولي 
الستثمار النفط المزمع عقده في 

مدينة طرابلس الفترة المقبلة.
وأكد العبار دعم وتشجيع وزارة 

النفط والغاز لالستثمار في مجال 
النفط ودعمها لهذا المؤتمر وما 

يؤدي إليه من نتائج.
وك��ان��ت ال��ح��ك��وم��ة ق��د كشفت 
ضخمة  استثمارية  ع��روض  ع��ن 
شركتي  من  النفطي  القطاع  في 
الفرنسية،  وتوتال  اإليطالية  إيني 
تجاوزت قيمتها 12 مليار دوالر.

العام  لألمين  الخاص  المبعوث  عقد 
ل��ألم��م ال��م��ت��ح��دة ورئ���ي���س ب��ع��ث��ة األم���م 
كوبيش،  يان  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة 
مع  اج��ت��م��اع��ا  ال��م��اض��ي،  الخميس  ي���وم 
محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق 
الكبير، وذلك لبحث القضايا االقتصادية 

والمالية.
أمس  ي��وم  ال��م��ص��رف،  ب��ي��ان  وبحسب 
األول الجمعة، بحث االجتماع الذي عقد 

الجهود  ط��راب��ل��س  ف��ي  ال��م��ص��رف  بمقر 
الوطنية  الوحدة  حكومة  لدعم  المبذولة 
لتوفير االحتياجات األساسية للمواطنين. 
 كما تم خالل االجتماع مناقشة جهود 
توحيد مصرف ليبيا المركزي وفقاً لنتائج 

تقرير التدقيق والمراجعة الدولية. 
و أعرب المبعوث الخاص لألمين العام 
لتقديم  االستعداد  أت��م  على  البعثة  ب��أن 

الدعم والمساعدة في هذا االتجاه. 

الليبية  الشركة  نظمت 
االف���ري���ق���ي���ة ل��ل��ط��ي��ران 
ال���ق���اب���ض���ة ص���ب���اح ي���وم 
ورشة  الماضي  الخميس 
ع��م��ل ح���ول اق��ت��ص��ادي��ات 
ش���رك���ات ال���ط���ي���ران في 
اآلم��ال  و  ال��واق��ع   " ليبيا 
وزارة  وك��ي��ل  ب��ح��ض��ور   "
ال����م����واص����الت ل���ش���ؤون 
 " الجوي  والنقل  الطيران 

خالد السويسي " .
ك�����م�����ا ش�����������ارك ف���ي 
ف��ع��ال��ي��ات ه���ذه ال��ورش��ة 
ادارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س 
االفريقية  الليبية  الشركة 
ل���ل���ط���ي���ران ال���ق���اب���ض���ة " 
وعدد  الحضيري"  سعيد 

و  ال���وزارة  مستشاري  من 
وم��دراء  المصالح  رؤس��اء 
وزارة  ب��دي��وان  االدارات 

المواصالت . 
وأك���د وك��ي��ل ال�����وزارة " 
" في  ال��س��وي��س��ي  خ��ال��د 
على  االف��ت��ت��اح��ي��ة  كلمته 

هذه  مثل  ت��ك��رار  ض���رورة 
و  الطيران  لدعم  ال��ورش 
للرفع من  و  الجوي  النقل 
مستوى ادائه و خدماته . 
عدة  ال��ورش��ة  وتناولت 
م��ح��اض��رات ك��ان��ت اب��رز 
عناوينها " الشركة الليبية 

لهندسة و صيانة الطائرات 
و مساهمتها ضمن قطاع 
الطيران في تنويع و زيادة 
للمهندس"  القومي  الدخل 
مفتاح  عبدالسالم  عمر 
اب��راه��ي��م   " االس���ت���اذ  و   "

الغدامسي ". 

ك��م��ا ت��ن��اول��ت ال��ورش��ة 
محاضرة بعنوان " نحو اداء 
لقطاع  افضل  اقتصادي 
ليبيا"  ف��ي  ال��ج��وي  النقل 
اللطيف  عبد   " للدكتور 
ال����ب����دري" .إض���اف���ة ال��ى 
للدكتور  اخ��رى  محاضرة 
بعنوان   " ص��ق��ر  م��ي��ل��ود   "
الوطني  ليبيا  ب��رن��ام��ج   "
ألمن الطيران خطوة لرفع 

الحظر الجوي". 
وت��������خ��������ل��������ل ه��������ذه 
المحاضرات عدة جلسات 
تعليقات  و  نقاش مفتوحة 
المطروحة  الورقات  حول 
صياغة  تم  الختام  في  و 

توصيات بهذه الورشة. 

كشفت لجنة المراجعة والتدقيق 
ليبيا  ل��ح��س��اب��ات م��ص��رف  ال��م��ال��ي 
احتياطات  انخفاض  عن  المركزي 
مليار   115.2 من  األجنبية  العملة 
 103.3 إلى   2014 ديسمبر  في 
مليار في يونيو 2020 وهي الفترة 
فحصها  اللجنة  تولت  التي  الزمنية 
مقومة  دي��ون  أي  تسجيل  ع��دم  م��ع 
على  وم��ت��رت��ب��ة  األج��ن��ب��ي��ة  بالعملة 
أي  ل��دى  للدولة  العامة  الميزانية 

كيان أجنبي .
وق���ال���ت ال��ل��ج��ن��ة ف���ي ت��ق��ري��ره��ا 
األداء  وتقييم  رصد  حول  أصدرته 
المالي واإلداري للمصرف المركزي 
ب��ط��راب��ل��س وال��ب��ي��ض��اء إن���ه وب��رغ��م 

بالغطاء  ط��راب��ل��س  م��رك��زي  ال��ت��زام 
المتداولة  المحلية  للعملة  الذهبي 
و  بذلك  البيضاء  مركزي  يلتزم  لم 
العملة باحتياطي  الذي علل طباعة 

الذهب لدى المركزي. 

م��رك��زي  أن  ال��ت��ق��ري��ر  واوض�����ح 
العجز  لسد  األم��وال  ضخ  البيضاء 
ل����دى ال��ح��ك��وم��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة دون 
ضمانات السترداد األموال التي تبلغ 
%97 من إجمالي أصول المصرف 

التي استخلصت من أموال المودعين 
في  ينجح  لم  حيث  العملة  وطباعة 
استرداد األموال التي ضخها لدعم 
الحكومة االنتقالية كما أنه ال يملك 
المالية  الذمم  مقابل  ضمانات  أي 

المدينة من الحكومة االنتقالية. 
وسلط التقرير الضوء على اعتماد 
الموازنة على العوائد النفطية بنسبة 
مصروفات  ارتفاع  ظل  في   84%
االيرادات  يفوق  بما  العامة  الخزانة 
إلى  م��ن 2014  ال��س��ن��وات  خ��الل 
2020 مع مالحظة ارتفاع ايرادات 
 %  183 بنسبة  العامة  ال��خ��زان��ة 
عام 2018 بسبب عوائد بيع النقد 

األجنبي. 

ال��م��ال��ي��ة،  وزارة  أص�����درت 
ب��ح��ك��وم��ة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة، 
الماليين  للمراقبين  تعميما 
الحكومية،  والهيئات  بالوزارات 
بالتقيد بضوابط الصرف فيما 

يخص برامج التنمية.
في   - ال��������وزارة  وش������ددت 

ت��ع��م��ي��م��ه��ا ال���م���ن���ش���ور ع��ب��ر 
على   - ال��رس��م��ي��ة  ص��ف��ح��ت��ه��ا 
الموافقة  م��ن��ح  ع��ن  االم��ت��ن��اع 
لغير األغراض التنموية كشراء 
وش��راء  والمركبات  السيارات 
المكتبية،  والتجهيزات  األث��اث 
باإلضافة لتحويل أمول وصرف 

اإلداري��ة  للوحدات  مالية  عهد 
إن��ف��اق��ه��ا  أوج����ه  ت��ح��دي��د  دون 

مسبقا. 
وح��ذرت ال���وزارة من صرف 
م��ب��ال��غ  أو  م��خ��ص��ص��ات  أي 
وزارة  م��ن  تفويض  دون  مالية 

التخطيط بالخصوص. 
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انطالق العمل بمركز تطعيم بنغازي العام بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية

استمرار أعمال مشروع ربط 3 آبار ببلدية شحات

بلدي سبها يجتمع مع مختاري المحالت وجمعية شباب وعطاء

عميد بلدية غريان يبحث مع رئيس جهاز الحرس البلدي دعم فرع الجهاز بالبلدية

تطعيم  ب��م��رك��ز  ال��ع��م��ل  ب���دأ 
سليمان  بمجمع  العام  بنغازي 
الرياضية  بالمدينة  ال��ض��راط 
بعد االنتهاء من تجهيزه برعاية 
الوحدة  بحكومة  الصحة  وزارة 
كبيرة  أعداد  ليستقبل  الوطنية 
من الراغبين في تلقي التطعيم 

ضد كوفيد 19-
وق�����د ق�����ام وزي������ر ال��ص��ح��ة 
ال��زن��ات��ي  ع��ل��ى  د.  ال���س���ي���د/ 
التسييري  المجلس  ورئ��ي��س 

الصقر  ال���س���ي���د/م.  ل��ل��ب��ل��دي��ة 
وزارة  ووكيل  بوجواري  عمران  
والتعاون  للمنظمات  الخارجية 
الكتي  عمر  ال��س��ي��د/  ال��دول��ي 
ومدير المركز الوطني لمكافحة 
األم�����راض ال��س��ي��د/ د.ح��ي��در 
مسؤولي  م��ن  وع���دد  ال��س��ائ��ح 
للمجمع  بزيارة  الصحة  وزارة 
وال��ت��ق��وا م��ع م��دي��ر ال��خ��دم��ات 
الصحية بنغازي السيد/ ناصر 
ال��ك��ادي��ك��ي  وال���س���ادة أع��ض��اء 

تنفيذ  على  الُمشرفة  اللجنة 
الصحية  ب��ال��خ��دم��ات  الحملة 
ب��ن��غ��ازي واط��ل��ع��وا ع��ل��ي سير 
ت���ش���رف على  ال�����ذي  ال��ع��م��ل 
وطبية  طبية  عناصر  تنفيذه 
مساعد وإدارية تابعة للخدمات 
من  وبتعاون  بنغازي  الصحية 
والُمرشدات  الكشافة  ُمفوضية 

بنغازي . 
يستقبل  المجمع  ب��أن  يُشار 
المواطنين والمقيمين من عمر 

18 سنة فما فوق ويتم إعطائهم 
أولى  كجرعة  سينوفارم  تطعيم 
التاسعة  م��ن  ال��ف��رق  وستعمل 
صباحاً وحتى السادسة مساًء.

ه���ذا وق��ام��ت ل��ج��ن��ة إع���ادة 
االستقرار لمدينة بنغازي بدعم 
أعمال  على  الُمشرفة  اللجنة 
كوفيد  ف��ي��روس  ض��د  التطعيم 
للُمساعدة  حديثة  بحافلة   19
على التنقل لتطعيم الفئات من 

ذوي االحتياجات الخاصة.

ي��س��ت��م��ر ال��م��ج��ل��س 
بالعمل  شحات  البلدي 
على م��ش��روع “رب���ط 3 
بخزان  وتوصيلها  آب��ار” 
ال��ت��ج��م��ي��ع ال����زن����ادي، 
للعديد  بالشبكة  وربطه 

من أحياء البلدية.
وب����ح����س����ب م��ك��ت��ب 
فقد  بالبلدية  اإلع���الم 
تم صيانة وتعقيم خزان 
التجميع، وإنشاء خطوط 
وتركيب  لألحياء،  مياه 
ص����ن����ادي����ق ال��ت��ش��غ��ي��ل 

وتوصيلها بالكهرباء .
التشغيل  سيتم  ك��م��ا 

ب����ال����ق����ري����ب ال���ع���اج���ل 
للمدينة  المياه  إليصال 
المشاريع  استمرار  مع 
األخ�����������رى ال���خ���اص���ة 

بالمياه.
يذكر إن هذه األعمال 
ت���أت���ي ب��ت��ع��ل��ي��م��ات من 
ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة ش��ح��ات 
محمود  )حسين  السيد 
ومتابعة  ب���ودروي���ش���ة(، 
وإشراف مكتب األشغال 
شحات،  ببلدية  العامة 
مع  التعاقد  خ��الل  م��ن 
مع  المحلية  ال��ش��رك��ات 

المجلس البلدي.

عقد بديوان المجلس البلدي سبها اجتماع 
ضم كآل من مختاري المحالت وجمعية شباب 

وعطاء لدراسة مشروع “بيئتي سالمتي”.
وه���دف االج��ت��م��اع إل��ى رف��ع ال��وع��ي لدى 
المواطنين، بخصوص فرز النفايات ومخاطر 

المخلفات البالستيكية.
خالل  سيتم  االج��ت��م��اع  ه��ذا  على  وب��ن��اء 
ذات  بالجهات  اجتماع  عقد  القادمة  األي��ام 
العامة  الشركة  رأسها  على  و  االختصاص، 
لخدمات النظافة سبها وجهاز الحرس البلدي 

سبها وبعض الجهات المختصة بالتوعية.

ناقش عميد بلدية غريان ” يوسف بديري 
“، مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء ” 
رجب القطوس”،وضع فرع الجهاز بالمدينة، 
بنشاطه  للنهوض  باإلمكانيات  دعمه  وُسبل 

على أكمل وجه .
بمقر  عقد  ال��ذي  اللقاء  هذا  خالل  وتم 
الجهاز في العاصمة، بحضور العميد “عبد 
جهاز  ف��رع  رئيس   ” سالم  محمد  العزيز 
الطلب  تجديد  غ��ري��ان،  ال��ب��ل��دي  ال��ح��رس 
فيها  تحصل  وال��ذي  جديدة  دفعة  بتدريب 
المجلس  من  ق��رار  على  البلدي  المجلس 
سد  ف��ي  للمساهمة  ال��س��اب��ق؛  ال��رئ��اس��ي 
يتطلب  وال��ذي  الفرع  يُعانيه  ال��ذي  النقص 

متابعة مشتركة لتنفيذ القرار.

ف���ي س���ي���اق م��ت��ص��ل، ق���ام���ت وح���دة 
ال���دوري���ات ب��ال��ح��رس ال��ب��ل��دي غ��ري��ان، 
بحملة تفتيش على بعض المخابز داخل 
من  العديد  ضبط  خاللها  تم  المدينة، 
المخالفات واتخاذ اإلجراءات القانونية 

حيالها .

وذك�����رت م���ص���ادر ب��ال��ج��ه��از ل��م��راس��ل 
والضبطية  التفتيشية  الحمالت  أن  )وال(؛ 
ستتواصل، لتشمل كافة المخابز والمطاعم 
جهاز  اختصاص  يشملها  التي  واألنشطة 
إلى  أس��اًس��ا  تهدف  التي  البلدي  ال��ح��رس 

حماية المواطن وغذائه ودوائه.

لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  استقبل 
إدارة  مدير  بوالخطابية،  ف��رج  السيد  طبرق 
محمد  السيد  أجدابيا  ببلدية  البشرية  الموارد 
ال��الئ��ح��ة واإلي�����رادات  ش��وي��ق��ي، وذل���ك لبحث 

المحلية.
ديوان  وكيل  مع  الموارد  مدير  واجتمع  هذا 
تم  حيث  ال��وه��ران��ي،  مسعود  السيد  البلدية 
مناقشة عدد من المشاكل التي تواجه البلديات.

المجلس  رئيس  استقبل  أخ��ر،  سياق  وف��ي 
التسييري طبرق، النائب مفتاح عطية الشاعري، 
بحضور المهندس نصر شرح البال مدير مكتب 
المشروعات، وذلك لبحث عدد من األمور التي 
تخص البلدية من مشروعات وميزانيات وغيرها.

هو  الشاعري  عطية  مفتاح  النائب  أن  يشار 
أحد نواب الدائرة األولى والتي من ضمنها بلدية 

طبرق

وادي  ببلدية  والتعليم  التربية  مراقب  عقد 
ال��ب��وان��ي��س، اج��ت��م��اًع��ا ض��م ب��م��دي��ري ع��دد من 

المكاتب الخدمية بالبلدية.
خالل  والتعليم  التربية  مراقب  واطلع  ه��ذا 
الذي عقد، على مدى جاهزية إجراء  االجتماع 
الثاني  ال��دراس��ي  للفصل  النهائية  االمتحانات 

لسنوات النقل والتي ستبدأ االسبوع المقبل.

قام أعضاء المجلس البلدي أوجلة، السيدة 
السيد  بوقبول،  السيد أحمد  بترون،  فضيلة 
ابحيري،  عبدالله  السيد  و  باكير،  حسين 

بزيارة تفقدية لمستشفى أوجلة القروي.
واطلع األعضاء خالل جولتهم التي رافقهم 
فيها مدير المستشفى السيد           )صالح 
أعمال  آخر  على  حمي(،  مراجع 
المستشفى،  ت��ط��وي��ر  م��ش��روع 
أقسام  مختلف  َشملت  وال��ت��ي 
ومجمع  المستشفى  وع��ي��ادات 
ال��ع��ي��ادات ال��خ��ارج��ي��ة، وم��خ��ازن 

األدوية والمختبرات وغيرها.
فيه  نوقش  باجتماع  ال��زي��ارة،  واختتمت 
ال��خ��دم��ات  لتطوير  المستقبلية  ال��خ��ط��ط 
التعاون  جسر  وم��د  بالمستشفى،  الصحية 

المتبادل بين كال المؤسستين. 

تسييري طبرق يبحث المشاكل 
التي تواجه البلديات

التربية والتعليم ببلدية وادي البوانيس 
تستعد إلجراء االمتحانات النهائية

لع على آخر مستجدات  بلدي أوجلة يطَّ
مشروع تطوير مستشفى أوجلة القروي
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عميد بلدية الكفرة يلتقي وزير العمل والتأهيل بطرابلس

بالتعاون مع مركز  بريطاني.. جامعه الجفرة تحتضن دورات حول البحث العلمي

اجتماع بالمركز الصحي هون ببلديه الجفره 

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يلتقي مدير إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات بالهيئة العامة لصندوق التضامن 

بلدية  عميد  التقى 
الكفرة مع وزير العمل 
بطرابلس  وال��ت��أه��ي��ل 
خطط  ح��ول  للتباحث 
ال���ع���م���ل وال���ت���أه���ي���ل 
وقرار  الليبي  للشباب 
ال������وزارة ال����ذي ص��در 

مركز  باعتماد  مؤخرا 
ل���ل���ت���دري���ب ال��م��ه��ن��ي 
باإلضافة   . بالكفرة  
ل���م���ن���اق���ش���ة خ��ط��ط 
تنظيم  ف���ي  ال�������وزارة 
العمالة الوافدة خاصة 

بالمدن الحدودية .

رفه  ابراهيم   / متابعه 
الجماعي 

ان���ط���ل���ق���ت ال��������دورات 
تنظمها  ال��ت��ي  التدريبية 
الطبيعية  ال���م���وارد  كلية 
بسوكنه .. ) جامعة الجفرة 
 IAS بالتعاون مع مركز  )
ال���ب���ري���ط���ان���ي ل��م��ن��اق��ش��ة 
العلمي  البحث  مواضيع 

وآلية اختيار الجامعات.

وتتواصل هذه الدورات 
يقدمها  أس��اب��ي��ع  ل��ع��دة 
أس����ات����ذة م��ت��خ��ص��ص��ون 
ورش  ش�����ك�����ل  ع�����ل�����ى 
ع��م��ل م��ت��ن��وع��ة ت��ح��اك��ي 
التي  األكاديمية  الشؤون 
يحتاجها الطالب الموفد 
والباحثون وأعضاء هيئة 
للمعايير  وفقا  التدريس 

العالمية .

رفه  ابراهيم   : متابعه   
الجماعي 

الصحي  بالمركز  عقد 
هون إجتماعاً ضّم كاًل من : 
أ. خيرية المهدي  .. عضو 
بالمجلس البلدي الجفرة .

الخدمات  إدارة  مدير  و 
الصحية بالجفرة  أ. أحمد 

الصغير ..

المالية   الشؤون  مدير  و 
أ. يوسف تابابة 

الصحي  المركز   ب��إدارة 
الطبية  ال��ع��ن��اص��ر  و  ه���ون 

والطبية المساعدة .
وذل�������ك ل����وض����ع ح��ل��ول 
التي  المختنقات  ومعالجة 
تعاني منها العناصر الطبية 

بالمركز .

الماضي  الثالثاء  ي��وم  إلتقى 
رئيس المجلس التسييري لبلدية 
بنغازي السيد/م. الصقر عمران 
الشؤون  مديرإدارة  مع  بوجواري 
اإلدارية والخدمات بالهيئة العامة 
السيد/علي  التضامن  لصندوق 
مركز  وم��دي��ر  أب��ورف��ي��ق��ة  جمعه 
إلطفال  الشامل  للتأهيل  بنغازي 
فضيل  السيد/فتحي  ال��ت��وح��د 

المغربي 
المشاكل  ُم��ن��اق��ش��ة  ت��م  ح��ي��ث 
والصعوبات التي تواجه المرافق 

وال���م���راك���ز ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ص��ن��دوق 
ُمعالجتها  وُس��ب��ل  ب��ن��غ��ازي  ف��ي 
والخدمات الُمقدمة من صندوق 

التضامن  للفئات الُمستحقة .
المجلس  رئ��ي��س  وأب���دى  ه��ذا 
ال��ت��س��ي��ي��ري ل��ل��ب��ل��دي��ة إس��ت��ع��داد 
البلدية للتعاون التام لتذليل كافة 

المشاكل والصعوبات.

اجتمع عميد بلدية االبيار مع وكيل وزارة 
ال��وح��دة  بحكومة  ال��ش��ب��اب 

العتماد  وذل��ك  الوطنية 
داخ��ل  ال��ش��ب��اب  مكتب 
ب��ل��دي��ة االب��ي��ار وي��ك��ون 
الشباب  ل��وزارة  تبعيته 

ل��ت��ط��ب��ي��ق اإلج��������راءات 
رئيس حكومة  من  الصادرة 

وسيتم  بالشباب  الخاصة  الوطنية  الوحدة 
اصدار قرار افتتاح المكتب قريبا .

متابعه : ابراهيم رفه الجماعي
وال��م��رش��دات  للكشافة  زل��ة  ف���وج   ق��ام 
بمفوضيه الجفره الكشفيه  و بالتنسيق مع 
و  األوق��اف  بمكتب  المساجد  ش��ؤون  قسم 
تعقيم  بحملة  بالجفره  االسالميه  الشؤون 
سائلين   .  .. زلة  بمدينة  المساجد  لجميع 
الله العلي القدير أن يجعل هذا في ميزان 
الجميع  عن  الله  يرفع  أن  و   .. حسناتهم 

الوباء والبالء.

الصرف  بأعمال ربط خط  البلدية  قامت 
الصحي لعمارات 800 وحده سكنية بمنطقة 

القوارشة بمحطة الُمعالجة الرئيسية .
هذا ويبلغ  طول الخط 4500 متر ُمزود 
وغرفة  التنفيس  ومحابس  الدفع  بمضخات 
،تنفيذ شركة نجم سهيل للمقاوالت  رئيسية 

وإشراف مكتب المشروعات بالبلدية .

اصدار قرار بفتح مكتب للشباب 
داخل بلدية االبيار قريبا

فوج كشاف زله يقوم بحمله وقايه طبيه

بلدية بنغازي تقوم ربط خط الصرف الصحي 
لعمارات 800 وحده سكنية بمنطقة 
القوارشة بمحطة الُمعالجة الرئيسية
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ُمنسق ديوان وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية يستقبل مدير مكتب مفوضية االنتخابات دائرة بنغازي الكبرى

محاضرة بعنوان ” الثقافة في زمن الكورونا”

بليبلو: لم نجد أي مستند يثبت ملكية مسرح الطفل والعرائس للدولة

إحياء أمسية شعرية بحديقة قصر الخلد

الثالثاء  ي��وم  ص��ب��اح  أستقبل 
الفاخري  رافع  األستاذ  الماضي 
ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  دي�����وان  ُم��ن��س��ق 
بالمنطقة  المعرفية  والتنمية 
أحمد  األستاذ  بمكتبه  الشرقية 
مفوضية  مكتب  م��دي��ر  ال��ج��ال��ي 
اإلنتخابية  ال��دائ��رة  اإلنتخابات 
ب��ن��غ��ازي ال���ك���ب���رى، وك����ان ه��ذا 

وزارة  دور  على  للتأكيد  اللقاء 
الثقافة في المشاركة التوعوعية 
واالرش�����ادي�����ة ل��ل��م��واط��ن��ي��ن في 
توجيههم إلى مراكز اإلقتراع في 
الفترة القادمة وذلك بعد االنتهاء 
الناخبين  تسجيل  عملية  م��ن 
في  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  وم��س��اه��م��ة 

تحقيق هذه المشاركة .

“بالثقافة  م���ب���ادرة  إط���ار  ف��ي 
األس��ت��اذة  أطلقتها  التي  نرتقي” 
مبروكة توغي عثمان وزيرة الثقافة 
ال��م��ع��رف��ي��ة ف��ي محور  وال��ت��ن��م��ي��ة 

الثقافة في مواجهة وباء الكورونا
نظمت إدارة البرامج واألنشطة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ي����وم االرب����ع����اء 18 
بلد  ب��ق��اع��ة   2021 أغ��س��ط��س 
الطيوب بديوان الوزارة  محاضرة 
زمن  في  “الثقافة  بعنوان  ثقافية 
رامز  الكاتب  ألقاها  ال��ك��ورون��ا”، 
ال��وزارة  وكيل  بحضور  النويصري 

السيد خيري الراندي
ت��ن��اول��ت ال��م��ح��اض��رة ال��ع��م��ل 
الثقافي خالل فترة الحظر والعزل 

ك��ورون��ا  ف��ي��روس  ج��ائ��ح��ة  نتيجة 
المستجد )كوفيد 19(،

وف���ي ت��ص��ري��ح خ��ص ب��ه إدارة 
الثقافة  بوزارة  والتواصل  اإلعالم 
أكد:  النويصري أن إقامة مثل هذه 
من  تكون  أن  يجب  المحاضرات 

مؤسسة  أي  أعمال  ج��دول  ضمن 
تضرر  قطاع  اكبر  كونها  ثقافية 
اإلص���دارات  خ��اص��ة  الحظر  م��ن 
واألنشطة والمعالم  التي ساهمت 

في إثراء الحركة الثقافية
رك��زت  المحاضرة  ان  ذك��ر:  و 

بين  وال��ف��رق  ال��ث��ق��اف��ة  دور  ع��ل��ى 
أن  و  والمؤسسي  الفردي  العمل 
ال��دول  اتبعتها  التي  البرامج  جل 
كانت ثقافية وان اتحدت أكثر من 

شكل.
وع��دم  االت��ص��ال  كيفية  ك��ذل��ك 
وال��ذي  الجائحة  خ��الل  التواصل 
التواصل  منصات  طريق  عن  يتم 
الشبكي من خالل معارض الكتب 
مشيرا  واألمسيات  والمهرجانات 
في  س��اه��م  ق��د   الحظر  أن  إل��ى 
المقامة  األنشطة  وت��ي��رة  ارت��ف��اع 
واتساع  المشاهدة  نسبة  وزي���ادة 
المهرجانات  في  المشاركة  دائرة 

واللقاءات الثقافية االفتراضية

الديوان – وال
حاورته : هدى الشيخي

قسم  رئيس  بليبلو”  “ح��م��زة  األس��ت��اذ  أك��د 
والتنمية  الثقافة  بمكتب  والفنون،  المسرح 
أن  الليبية؛  األنباء  لوكالة  “بنغازي”  المعرفية 
مقراتهم تعاني من اإلهمال واالستيطان غير 

المشروع  في  آن واحد .
تعود  ملكيتها  بأن  “بليبلو”  األستاذ  ووضح 
مغلوطة  نظرية  هناك  وأن  الليبية،  للدولة 
بالمدينة،  المسرحية  الفرق  م��دراء  يعتقدها 
أنهم بحكم التخصيصات الممنوحة في وقت 
اعتبروها  خاللها،  أنشطتهم  لمزاولة  سابق، 
رخصة لتحقيق االنتفاع الذاتي من دخل هذه 
المقار، فهناك ضرائب على التذاكر، و20% 
من ريع أي نشاط يعود قانونا لصالح  الدولة 

عبر وزارة الثقافة .
اختفاء السندات القانونية

وعن النزاع  الدائر اليوم حول ملكية مسرح 
“الطفل و العرائس”، الذي حور كشقق صغيرة 
للعمالة الوافدة ، يوضح “بليبلو” قائال )يؤكدون 
أن لديهم مستندات بملكية العقار وحكم نافذ 
يقضي باسترجاعهم له، والصدمة، أنه بالعودة 
يثبت  لم نجد أي مستند  ال��وزارة  إلى مكاتب 
قانوني  متعلق  أي  أو  الليبية،  لدولة  ملكيته 

بخصوص هذا المبنى )اختفت جميعها( .
وب��س��ؤال��ن��ا ع���ن م���ا ي��ح��ت��وي��ه م���ن م��ع��دات 
الفنية  التجهيزات  من  وغيرها  ومنظومات 
كانت اإلجابة ”بأن كتابا وجه إليهم من الثقافة 

في وقت سابق، ُسلمت بموجبه جميعها، وهذا 
األخير ال أثر له في سجالتنا، علما بأن القيمة 

المالية لهذه المحتويات ال يستهان بها( .
واس���ت���رس���ل ف���ي ك���الم���ه وق�����ال )ح���اول���ت 
م��ف��اوض��ات��ن��ا ب��ت��ق��دي��م ال��ض��م��ان��ات ال��الزم��ة 
مقابل  المجزي؛  التعويض  على  لحصولهم 
تكلل  ب��أن  ون��أم��ل  ال��رك��ح،  ل��ه��ذا  استرجاعنا 
مساعينا بالنجاح بنسبة %50، وما تبقى فهو 
يعتمد على الدولة في تسيل الميزانية الالزمة 

للوزارة(.
إخ��راج  تم  أع��وام  ثمانية  قبل  بأنه  ويذكر 
المسرحين منه أثناء التدريبات، بطريقة غير 

شرعية، وتم إغالقه واالستيالء عليه .
مفاهيم مغلوطة وخروج عن السيطرة

 – والفنون  المسرح  قسم   رئيس  ويضيف 
“بنغازي”  المعرفية  والتنمية  الثقافة  بمكتب 
بعيد  ”ال���زه���راء”؛  سينما  م��ؤخ��را  )استعدنا 
المسرح  أم��ا  بها،  القاطنة  العائالت  مغادرة 
“الجماهيري” لفرقة الفنون الشعبية فهو اليوم 
استجابوا  واللذين  ”الصاعقة”  مقرات  أحد 
بكونهم سيغادرون فور االنتقال إلى مكان آخر، 
في حين أن المسرح الحديث يعاني من قصور 
في اإلدارة، فاألخير سكنته عائلتين نازحتين، 
بخروجهما  ؛  وسيط  طريق  عن  االتفاق  وت��م 

عند استالمنا للمكان( .
للصيانة،  وبحاجة  متهالك  “ال��ج��وال”  أم��ا 
الشقة  بيعت  فلقد  سيطرتنا،  خ��ارج  وي���زال 
وحاليا  منتفع،  من  ألكثر  بداخلة  الموجودة 

دينار   10000 بمبلغ  للبيع  قاطنها  يعرضها 
ليبي  .

وبسط األستاذ ”بليبلو” الشرح في المعاناة 
وقال: )يعاني مسرح السنابل  مشاكل المحال 
عائدة  استثمارات  هي  المفترض   – التجارية 
اُستغلت،  ال��دول��ة؛  اس��ت��ق��رار  ول��ع��دم   – عليه 
األمر  في  للبث  القضاء  أم��ام  اليوم  والملف 

وارجاعها له .
و  ال��ص��ي��ان��ة  أع��م��ال  أن  بليبلو”   ” وض���ح 
المنجزة بنسبة %60 في “الوطني ” ؛ بعيد 
الوطنية  لنظيرتها  المؤقتة  من  الحكومة  تغير 
؛ لعدم سداد أي قيمة من مستحقات الشركة 
فيما  و   ، سلفا  المبرم  االتفاق  وفق  المنفذة 
عقار  اآلخ��ر  فهو  “الشعبي”  بالمسرح  يتعلق 

ملك للدولة وهي من قامت بصيانته ( .
و تجدر اإلشارة إلى أن القسم، سيطلق في 
الخاصة  الدورات  ، جملة من  القادم  سبتمبر 
وكتابة  الممثل  إع��داد  و  المسرحي  باإلخراج 
السيناريو ، و التي تستهدف ، المواهب الشابة  

على مواقع التواصل االجتماعي .
العام  نهاية  أن  بيلبلو”    ” قال  ما  وبحسب 
الحالي ستشهد في ديسمبر، انطالق مهرجان 
مستوى  على  للموندراما   األول  “برينيتشي” 
البالد ، و الذي تسبقه أيام “بنغازي المسرحية 

” في دورته الثانية .
تسييل  ع��دم  ح��ال  في  أن��ه  بليبلو”   ” وبّين 
مع  الجهود  تتكاثف  س��وف  ل��ل��وازرة،  ميزانية 
مؤسسات الدولة لدعمه ماديا . )وال � بنغازي(

الهادئة  الموسيقى  أنغام  على 
اف��ت��ت��ح��ت م���س���اء ي����وم االث��ن��ي��ن 
بالشعراء  الشعر  أمسية  الماضي 
ال���ذي���ن ق��ّدم��ت��ه��م وع���ّرف���ت بهم 
الشاعرة  الشعرية  وبمسيرتهم 
للشعراء  وكانت  البوزيدي  سميرة 
العايب،  حليمة  النويصري،  رامز 
المدني،  سالمة  الفنادي،  يونس 
عبدالحفيظ العابد، أكرم اليسير، 
عبدالله،  محمد  ابراهيم،  يوسف 
الناجح،  أسامة  الفاخري،  أحمد 

محمد الدنقلي .
وت��خ��ل��ل��ت األم��س��ي��ة م��ع��زوف��ات 
لعائشة  البيانو  آلة  موسيقية على 

الفرجاني والصيد منصور .

وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي يبارك عودة النشاط 
الثقافي في معظم القطاعات

بارك وزير التعليم العالي والبحث 
 ، القيب”  محمد  عمران   ” العلمي 
معظم  في  الثقافي،  النشاط  ع��ودة 
اإلص���دارات  خ��الل  م��ن  القطاعات 
تخلق  أن  ن��أم��ل  وال��ت��ي  الصحفية، 
نافذة تواصل بين الحكومة والمواطن 
صاحب المصلحة الحقيقية من هذه 

الحكومة.
بعودة  أيضاً  القيب”   ” رحب  كما 
النشاط الثقافي والرياضي والبحثي 
بينها  من  والتي  الليبية،  بالجامعات 
عودة إصدار )صحيفة جامعة بنغازي 

( بعد توقف دام لسنوات.
على   القائمين  القيب”    ” وشكر 
هذه المطبوعة، التي ستثري النشاط 

الثقافي داخل الجامعات .
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أحب رجاًل

تائه 

أحب رجاًل
يشبه النهايات المفتوحة

غير متوقع ! 
كالليالي المقمرة

اليكف عن اللمعان
رقيق كخيط عنكبوت
وشديد الصالبة كجبل

تجتمع فيه األضداد
وتجعلني أضحك

أحب رجاًل  واثق" الخطى"
ال يمشي ملكًا فقط 
إنما يبدو كذلك ٫ 

كنافذة ربيعية
كلما مددت نظري عبره

رآيت
آحالم وأمنيات شاهقة
ورأيتني بوضوح مزينة

بالبنفسج ! 
أحب رجاًل

ديمقراطي بدكتاتورية
أحبها

كلما قلت له يسارًا
أخذ اليمين بقوة
لكنه في نهاية 

يعود بيمين يساري
ضاحكًا

معلنا أن الحب قادر على
ترويض الوحوش !

متوتر بطريقة ثابتة
وطفل بطريقة ناضجة
ورجل مكتمل الرجولة

بطريقة أكثر أناقة
مما تمنيت ! 

أحب رجاًل 
مختلف كأختالفي يحبني بال

توقف
وأحبه بال تكلف

يكتب الشعر أفضل
مني فيفقدني

شاعريتي ويجعلني
قصيدة !

تائه
بين القصة والقصيدة 

تائه 
حّد الثمالة 

بين الليل 
والنهار .. 

أتوه
بين شواطئ قلبك

وأغوص في أمواجك
أضيع

بين مالمحِك الطفولية
وتفاصيل جسدك 

كأن كل شيء
خلق ليدخلني التيه

أتوه حتى عن ذاتي
أبحث عني

في كل صوب
فتقودني

كلُّ الطرق إليِك.

■ بقلم : آية الوشيش 

■ بقلم : علي المنصوري  

ها أنا أكتب 

أنت تستحق الصعود على الهاوية

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

■ بقلم : رجعة البرعصي
■ بقلم: حنين المسماري 

حسًنا أُظنُّ بأنني ُمرغم على الكتابِة 
أبًدا  ِمْن ُكل شيء؛ وال تعتقْد  بالُرغِم 
يا  علي  ألَحْحَت  ألن��ك  أكتُب  بأنني 

َخالد
َقرارة  في  إيقاني  ُرغم   – حقا  ظننُت 
هذه  ع��ن  سأتوقف  بأنني   – نفسي 
العادة الساذجة جًدا، إال أنني ضعيف 
وضعيف  سذاجتي  أمام  ضعيف  جدا، 
هذا  أم��ام  وضعيف  العالم  ه��ذا  أم��ام 
المرمي  القلم  وأم��ام  األبيض  اللون 

أسفل الطاولة .
ه��ذه  ولتحتمل   .. أك��ت��ب  ذا  أن���ا  ه��ا 
لم  الذين  كل  وبؤس  بؤسي   .. القلوب 

يستطيعوا كبت أحزانهم 
وهذا  كثيرا،  تأذيُت  لقد   .. خالد  يا 
األم���ر ظ��اه��ر ال م��ح��ال��ة، ظ��اه��ر في 
القاتمة،  وابتسامتي  عيني  ت��أألت 
تلك  المجلجلة  ضحكتي  في  واض��ح 
واض��ح  قديمة،  ب��آه��ات  تنبثق  التي 
في  ثرثرتي،  في  سيري،  طريقة  في 
كتاباتي  في  واضح  بل   .. نعم  صوري، 
قد  كله  ه��ذا  أن  إال  أيضا  الساذجة 
تتخيل  فلن  يميزني،  مما  شيئا  صار 
األّنة  تلك  دون  ضحكتي  سماع  يوما 
تلك  دون  ابتسامتي  رؤية  أو  الغريبة، 
اإلم��ال��ة ف��ي ش��دق��ي األي��م��ن، أو هل 

يمكنك احتمالي صامتًا ! 
األم��ور  ه��ذه  أصبحْت  لقد  خالد  ي��ا 
طبيعتي الخالصة، لقد جعلت مني ما 
أنا عليه اليوم، وما عاد مهما بالنسبة 
منذ  خلت  قد  أم��وٍر  عن  الحديث  لي 
أن  وإن كانت تؤرقني ليال، غير   ، زمن 
تفضح  الساذجة  هرطقتي  و  كتاباتي 
ذا  أنت  وها  فتوقفت   .. األس��رار  هذه 
تستمتع  وك��أن��ك  بالعودة  علي  ُت��ل��حُّ 

وتحليل  المتقاطعة  كلماتي  بحّل 
شخصيتي، تلك الليلية .

وها أنا ذا أكتب 
ل��ق��د ارت��ك��ب��ت ال��ك��ث��ي��ر ال��ك��ث��ي��ر من 
ال��ج��رائ��م ف��ي س��ن��ة م���ا، ل��ن تتخيل 
فظاعة المشهد، لن تتخيل ردة فعلي، 
ليلة  كل  في  تتجلى  اليوم  ه��ذا  إل��ى 
 ....... األجساد  تلك  متفرقة،  صور 
سأصمت عند هذا الحد فالكلمات ال 
تتسع لبشاعة ما يتجلى في خاطري 
يا صديقي ، قد تتخلى عني الكلمات، 
يتخلى  ق��د  ع��ن��ي،  أن��ت  تتخلى  ق��د 
مشردا  ألعيش  عني  بأسره  العالم 
عيناي  وتلطم  الرياح  ضحكتي  تلثم 

قْصرا صفعات الواقع
ثم أصبت بحادث سير كنت أستحقه، 
ُبغية  منتهي  ال  ترحاٌل  ذلك  عن  نتج 
الرحالت  تلك  كانت  آن��ذاك  عالجي، 
خضراوين  عينان  لها  أّم  إرضاء  ألجل 
شديد  رج��ل  و  أم���ي،   بأنها  َت��ّدع��ي 
شعر  وغ��رة  ه��ادئ  ص��وت  له  المالمح 
 .. ناعستين  وعينان  الشيب  يتغلغلها 
أجابهه  الذي  الشخص  عينا  تشبهان 
المرآة، شخٌص عاٍر تماما، تحيط  في 
به الغرز في كل جسده، بينما ال تزال 
تحز  قائمة  رأسه  تلف  التي  الضمادة 
 .. شيب  يشيبها  ال  التي  شعره  غ��رة 
أظنه كان فاقدًا للذاكرة وفاقدا للذات 
و فاقدا لكل ذلك األلم الحقيقي الذي 

كان يستحقه. 
طور  ف��ي  كنت   .. إل��ي��ك  تعرفت  ث��م 
العالج  التقينا في جلسة  العالج وقد 
وم��م��ددا  مستلقيا  كنت  الطبيعي، 
مثلي تماما على إحدى تلك الطاوالت 
َتسُترك قطعة قماش صغيرة وُتحطم 

بخفة  لكن  المعالجة  تلك  عظامك 
ورقة .. هذا ما شعرت به عندما كانت 
في  ُتحملق  كنَت  تدلكني،  األخ��رى 
كنت  وق��د  ممدد،  أن��ت  بينما  وجهي 
هربت  ليتني   .. هربا  عيناي  أغمض 
فعال ولم أقابلك بعدها ولم تحادثني 
أبدا، فلقد عادت إلي الذاكرة لحظتها، 

إذ كنت تشبه شخصا ما.
وكأن  جميعا،  تشبههم  كنت  لقد  بل 
جلسات  بين  ب��دس��ك  ق��ام  ق��د  ب��أب��ي 
من  ليتخلص  فقط  كمريض،  عالجي 
باال  يلقي  ول��م  ليال،  وال��دت��ي  وشيج  
للمعاناة التي تنتظرني، إنها الذاكرة، 
إنه  والكسور،  الرضوخ  من  ألما  أش��ّد 
السموم،  من  فتكا  أشّد  أبي،  يا  الندم 
التعبير  على  أمي  يا  القدرة  عدم  إنها 

والوصول واالعتذار .
ألكون صريحا يا خالد .... أنا لم أقتل 
أحدا، أنا لم أمسك يوما بأداة حادة .. 
حتى القلم، لم أمسكه إال حديثا، كل 

ما في األمر 
ما  بسلوك  قمت  ق��د  أن��ن��ي  ف��ي  ه��و 
ُجرح،  من  ُجرَح  ما،  لحظة  في  خاطئ 
تألم من تألم، بينما انتكست وانطويُت 
وتقوقعت ألقي باللوم على اآلخرين، 
جرت السنين، وكبر الشرخ، وما عدت 
علي  وَحّلت   .. أصدقائي  بأعز  ألتقي 
صدمتني  حين  والنعمة  المنحة 
سيارٌة زرقاء مسرعة ففقدت الذاكرة. 
إال أن أكبر نقمة ... هي في أن تصبح 

غير قادٍر على اإلعتذار 
فاشرئب  الذاكرة  إلي  ع��ادت  وقد  ها 

القلب بالطعنات. 
بعض   .. وم��ج��ددا  إنها   ... خالد  وي��ا 

هرطقتي.

تستحق أن تحب بطريقة جميلة 
تليق بك، تستحق شخص يميز 
تعد  لم  ال��ذي  الخفي  جمالك 

لديك طاقة لتظهره..!
رغم  يميزك  شخصا  تستحق 

وجود الجميع حوله..
اإلن��ت��ص��ار  ت��ك��ون  أن  تستحق 

الوحيد لدى أحدهم..
ح��دث  مهما  شخصا  تستحق 
بينكم من خالفات ال يحاول أن 
يعبث بذكرياتك معه، ويصونك 

في غيابك قبل حضورك..!
تستحق شخص واحد على األقل 
تضع كل عشمك فيه، وأنت واثق 
يحترم  شخص  يخذلك،  لن  أنه 

ضعفك وقلة حيلتك!
هو  ما  بكل  تتشبه  أن  تستحق 

أن  تستحق  تحب،  ممن  جميل 
مرة  ك��ل  ف��ي  ب��خ��اط��رك  يجبر 

تشعر بها بالعجز!
ت���س���ت���ح���ق ش����خ����ص ي��ف��ع��ل 
من  الممكن  قبل  المستحيل 

أجلك..!
السعيدة  المفاجآت  تستحق 
رسالة  أح��ده��م  ل��ك  يبعث  ك��أن 

محتواها..
“زعلك هو الشيء الوحيد الذي 

ال يهون على قلبي”
في  األي��ادي  تشبك  أن  تستحق 
يديك بكل قوتها ثم يقال لك..

ال��ع��ال��م أجمع  م��ن  أه���رب  أن���ا   ”
ألعود إليك”

بكل  إلينا  ينظر  من  -نستحق 
حب..!

األح���زاُن  ماتفعله  ُي��ض��اه��ي  الش���ىء 
درٌع  لنا  يتكون  حتى  أرواح��ن��ا  بصقِل 
ألرواحنا  كان  وإن  الصدمات،  به  نعبر 
إعتالل  أن  إال  أخ��رى  أرواٍح  في  مسكنًا 
هذا المأوى يومًا ما قد يُجُر بها لحافة 
أرواحنا  ِمن  ذواتنا  فتسقُط  الهاوية، 
صنبوٍر  من  ماٍء  قطرِة  أخر  تسقط  كما 
لسماء  بعدها  ِلنحلق  نسقط  عتيق، 
نقفُز  صالبة،  أكثر  ُنصبح  ُسمّوًا،  أكثر 
من  ننساب   .. عثرة  ُك��ِل  فوق  برشاقٍة 
الُعقد  م��ن  ننفك  و  بنعومة  ال��م��آزق 
فإياك   .. مكدود  أدن��ى  دونما  إنفكاكًا 
ياصديقي أن تتكدر عند ُعبوس األيام 

في وجهك بل باغتها بإبتسامة .

■ بقلم : جود الفويرسألّنك الماء

طالما أّنك الماء .. ال تشح بوجهك 
عن فيافي الخاطر.. كي ال تجّف 
تكن  توّسطها  هشيما.  وتستحيل 

لك الّسيادة بنهل عذب.
تفيض له الّنواحي عزين .. وكركر 

.. كركر .. يا حنجرة الذهب.
وأبرق بصفرة شمس الّطين.

وغّن لي لحنا عريًقا في الوجد
تهّدج موٍج حزين

واهمس لي بنسائم قدسّية

ربيعا فقدته أنت .من سنين ..
تغلغل

إّنك الماء …
ألّنك الماء .. توّغل .



تأبين المبدعين من قبل ديوان وزارة الثقافة و نقابة الفنانين في بنغازي

فنانون يرحبون بقرار رئيس الحكومة بشأن نقل مقر هيئة المسرح والسينما لبنغازي

ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  دي�����وان  ق����ام 
بالمنطقة  المعرفية  والتنمية 
الشرقية ونقابة الفنانين بنغازي، 
الراحلين  المبدعين  تكريم  بحفل 
الحزن  م��ن  تخلو  ال  إمسية  ف��ي 

والشجن.
فقد كان الراحلون نجوم بارزة 
ف���ي ع��ال��م��ه��م وه����م: اإلع��الم��ي 
هيثم  الفنان  الوسيع،  عبدالفتاح 
الشريف،  الكاتب يوسف  درباش، 
الكاتب  ع��ث��م��ان،  ج��اب��ر  ال��ف��ن��ان 
ال��ف��ن��ان عيسى  ال��ع��ب��رة،  س��ع��د 
آمنة  اإلع��الم��ي��ة  عبدالحفيظ، 

بريك .
  � الحفل  ه��ذا  خ��الل   � واُلقيت 
عديد الكلمات المؤبنة للراحلين، 
اإلبداعية  أعمالهم  واستذكرت 
رافع  األستاذ  أستهلها  الخالدة، 
بكلمة  ال��دي��وان  ُمنسق  الفاخري 

تأبينية للمبدعين الراحلين، ونقل 
تعازي ومواساة األستاذة “مبروكة 
ت��وغ��ي ع��ث��م��ان” وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة 

وذوي  ألس��ر  المعرفية  والتنمية 
وأصدقاء الراحلين.

 � الحفل  ه��ذا  خ��الل   � وُقدمت 

وأصدقائهم  لذويهم  الوفاء  ُدروع 
قدموه  لما  تقديراً  الحاضرين؛ 
من أعمال إبداعية وثقافية وفنية 

خالل مسيرتهم الفنية .
الثقافة  م��ك��ت��ب  ش����ارك  وق���د 
بتقديم  درنة،  المعرفية  والتنمية 
“هيثم  الراحل  للفنان  الوفاء  درع 
درب������اش” ت���ق���دي���راً ل��م��ش��ارك��ت��ه 
المسرحية  األعمال  من  بالعديد 
بمدينة درنة ، وتميز هذا الحفل 
حركة  أمين سر  من  وفاء  بلمسة 
فتح بالمنطقة الشرقية الذي قدم 
شهادات الشكر و التقدير و دروع 
العطاء ألسر المبدعين الراحلين 

.
وك�����ان ل��ح��ض��ور ك��وك��ب��ة من 
واإلعالمين،  والمثقفين  الفنانين 
و عدد من أعضاء مجلس حكماء 
ب��ن��غ��ازي، األث���ر ال��ط��ي��ب وال��وق��ع 
الرائع في نفوس أهالي الراحلين، 
باعتبارها لمسة وفاء أسهمت في 

لملمة جراح الفقد عندهم 

الديوان – وال / استطالع: هدى الشيخي
الوحدة  بحكومة  ال���وزراء  مجلس  أص��در 
بشأن  لسنة 2021  قراره 312  ؛  الوطنية 
والمسرح  للخيالة  العامة  الهيئة  تبعية  نقل 
والفنون، إلى وزارة الثقافة و التنمية المعرفية 
، وأن يكون مقرها الرئيسي “بنغازي ” ))على 
أن يعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم 

مخالف له(( .
الفنانين،  من  بترحاب  قوبل  األم��ر  وه��ذا 
قانوني  إطار  على  عقود  منذ  يبحثون  الذين 
و جسم شرعي، يكفل لهم حقوقهم و قوتهم، 
إال أن هناك أصوات تعالت؛ اعتراضا و خوفا 
من تبعياته، ظنا منهم أنها ستلقي بهم خارج 

الكادر الوظيفي .
حاولت � وكالة األنباء الليبية �  االطالع على 
بعض آراء الفنانين، إزاء مخاوف البعض، و 
الرئيس  مقرها  تحديد  و  الهيئة  تبعية  تغير 

بمدينة بنغازي .
المراسالت بدال من الحضور الشخصي 

 ” ال��ج��ارد  الباسط  “عبد  الفنان  يصفه 
بالمثلج لصدور رغم تأخره ، قائال:   )وجودها 
جميع  استفادة  دون  يحول  ،ال  بنغازي  في 
الفنانين الليبين من خدماتها  ، المفترض أنها 
القناة الشرعية ؛ التي ندير من خاللها جميع 
أنشطتنا في السينما و المسرح و التلفزيون و 
غيرها ، فمنذ العام  2013  ؛ لم نتمكن من 
السفر إلى “طرابلس ” لتقديم أعمالنا ،  و 
اعتمدنا نظام المراسالت بدال عن الحضور 
الشخصي، إلبرام العقود و أنا داخل بلدي( و 
يأمل “الجارد ”  أن ترى أعمالهم الفنية النور 

من خاللها(  .
عاجزة بدون شرائحها الخمسة

يؤكد الفنان “سالم عيسى” أن توطينها في 
شرق البالد، صدر بقرار منذ العام 2007 
خدماتها  تقيد  ال  فقط،  مكان  مجرد  وه��ي 
دون  معينة  لمدينة  المقر  ج���دران  خ��الل 
سواها، ولكن على اعتبار أن بنغازي عاصمة 

المسرح  فكرمت بذلك، وسوف تدعم  الفنان 
وإال  والشرق،  والغرب  والجنوب  الشمال  في 
بشرائحهم  المبدعين  بدون  عاجزة  ستكون 
الفنية الخمسة )المسرحيون، والموسيقيون، 
والشعراء(،   والتشكيليين  الشعبيين،  الفنانين 
االن��ت��اج  ف��ي  وم��س��ان��دت��ه��م  دع��م��ه��م  مهمتها 
القليلة  القلة  ل��م��اذا  أع��ل��م  وال  وال��ت��س��وي��ق، 

تعترض؟(.
أشقائه  م��ن  رسالته  ف��ي  “عيسى”  ودع��ا 
ي��ه��م المكان  ال���ق���رار، ف��ال  ال��ف��ن��ان��ي��ن دع���م 
وما  “بنغازي”،  أو  “طرابلس”  أو  في”سبها” 

يهمنا مستوى خدماتها.
ال حقيقة  )الموظفين  أن  عيسى  ويضيف 
ل��م��خ��اوف��ه��م، و ل��ن ي��ت��خ��ل��وا ع��ن ح��ق��ه��م أو 
مستحقاتهم المالية والقانونية التي تضمنها  

اللوائح والتشريعات(.
يتم  لم  اآلن  إل��ى  أن��ه  إل��ى  ”عيسى”  وينوه 
حتى  مقرها  أو  الهيئة  رئيس  عن  اإلع��الن 

اليوم .
المعاناة ذاتها يتشاركها الفنانون

يؤكد المخرج “عاشور بوشوق” أن األصوات 
المعترضة ليست فنية، فمن وجهة نظره أنهم 
يتقاسمون الوجع ذاته )بنغازي مدينة ليبية و 
جزء من الوطن، حق الفنان موجود أينما كان، 
ننتظر دعم الهيئة وال تصبح القرارات حبرا 

على ورق( .

ووجه “بوشوق” رسالة ذكر فيها )أتمنى من 
الفنان الليبي؛ عدم االنجرار وراء العواطف 
بمصلحة  يوما  يثمر  لن  الفن  الماديات،  أو 
شخصية، نحن عشنا مع الفن ولم يغنينا أو 
يجعلنا أثرياء( وأوصى الجميع، أن يستمروا 
على أن كون الفن رسالة، من أجل المجتمع 

وليس من أجل المادة .
أص���ل ال���ق���رار م��ش��روع أع���د ل��ه مسبقا 

بمراحل
ب��ي��ن��م��ا ص���رح ال��ف��ن��ان ”ف����رج ب��وف��اخ��رة 
الماضيين  اليومين  صحفي  مؤتمر  “خ��الل 
منذ  لألسف  انتهى  المشروع  )ه��ذا  قائال 
السبعينات، وكان البد من صناعته، حاولت 
“تونس”  في  المتواضعة  وتجربتي  بجهدي 
الحصول  وغيرها؛   ” و“المغرب  و“م��ص��ر” 
وإع��داد  ال���دول،  ه��ذه  تجربة  على خالصة 
دراسة علمية عليه، وُقدم بشكل إداري إلى 
إدارة السيد “الكيب” – رحمة الله عليه  – 
في تلك الفترة، وتم اعتماده واإلثبات موجود 
   � � ول��ألس��ف  ال��ث��ق��اف��ة،  ف��ي أرش��ي��ف وزارة 
يقول    - السياسية  التيارات  تجاذب  أربكنا 
الثقافة  اح��ت��وت  السياسة  إذا  الفالسفة 
لمسناه  ما  هذا  و   - االثنين  على  فالسالم 
بدون حقوق  وتحولنا لضحية مشردة  فعال، 
مع  داخلنا  في  وزرعوا  وتائهين،  واجبات  أو 
األسف ما يعرف بثقافة الشخصنة، ولم يعد 

متسولين  من  تحولنا  لقوانين  لوائح   هناك 
إلى محترمين( .

الثقافة،  وزي���رة  أن  ”ب��وف��اخ��رة”  وي��ؤك��د 
وفقا  الفنان  ح��ق��وق  ض��م��ان  على  حريصة 
ل��ذل��ك،   ت��ع��م��ل  ل��ج��ان  بتشكيل  ل��ل��ق��وان��ي��ن، 
ربوع  كافة  للفنانين من  ”الزنتان”  واحتضان 
الحالي،  العام  من  الماضي  فبراير  البالد 
المشاركون  وحرص  المشروع،  نوقش  حيث 
الثالثة  المناطق  على  اإلدارات  توزيع  على 

إللغاء المركزية  .
الئحة  من  )الب��د  قائال  ”بوفاخرة”  وتابع 
بعض  الشديد  األس��ف  وم��ع  األج���ور،  لرفع 
أنه  يعتقدون  ”طرابلس”  الهيئة  في  الزمالء 
األمر  وهذا  الموظفين،  االستغناء عن  سيتم 
غير حقيقي، فمن لديه مستحقات او عالوات 
سيتم تسوية أوضاعهم وفق اللوائح والقوانين 
بالكم  يتعلق  وفيما  بالخصوص  بها  المعمول 
الهائل كما يتردد بأنه 5000 موظف وبغض 
النظر عن الكم إال أنهم ليسوا مسؤولين عن 

عشوائية الدولة في قراراتها( .
بإنشاء  تعنى  الهيئة  أن  اإلش��ارة،  وتجدر 
المسارح واعتماد الفرق المسرحية، وتحديد 
أذونات  الفرق األهلية، وإصدار  آليات عمل 
الفنية  األنشطة  ودع��م  لها  نشاط  م��زاول��ة 
والسينما داخل ليبيا، وضمان مشاركة مميزة 

للفنان الليبي في المهرجانات الدولية.
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إشراف : معتز ونيس

نائب رئيس البعثة االمريكية إلى ليبيا: 

إجراء اإلنتخابات في 24 ديسمبر، وتوحيد الجيش، وإخراج المرتزقة والمقاتلين األجانب، كلها 
عوامل لإلستقرار في ليبيا، واألموال الليبية المسروقة يمكن مالحقتها واسترجاعها

على هامش زيارة الوفد الوزاري الليبي 
التونسية،  للجمهورية  ال��م��س��ت��وى  رف��ي��ع 
استقبلت وزيرة الخارجية نجالء المنقوش، 
الواليات  ومبعوث  سفير  نورالند  ريتشارد 

المتحدة األمريكية لدى ليبيا.
وعّبرت المنقوش عن تقديرها للموقف 
ال��رئ��اس��ي  للمجلس  ال���داع���م  األم��ري��ك��ي 
على  وحرصها  الوطنية  الوحدة  وحكومة 

أمن واستقرار ليبيا.
ب��الده  دع��م  السفير  ج��دد  جهته،  وم��ن 
إجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في 

24 ديسمبر المقبل.
الخارجية  وزارة  أن  المنقوش،  وأشارت 
الليبية  للجاليات  التسهيالت  كل  قّدمت 
المقيمة في الخارج للتسجيل في منظومة 
الناخبين، تمهيداً للمشاركة في االنتخابات 

القادمة.

رحبت بعثة األمم المتحدة للدعم في 
طرفي  من  مشتركة  قوة  بتشكيل  ليبيا 
خطوط التماس تتألف من الكتيبة 166 
للحماية واألم��ن ول��واء ط��ارق بن زي��اد، 
التي تم تكليفها بتأمين النهر الصناعي.
بذلت  التي  بالجهود  البعثة  وأش��ادت 
بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 
5 + 5 كونها خطوة بالغة األهمية نحو 

توحيد المؤسسة العسكرية والدولة.
العام  لألمين  الخاص  المبعوث  وقال 
بهذا  بشدة  “أرّحب  كوبيش:  يان  لليبيا، 
اإلنجاز الذي لن يضمن فقط أمن النهر 
المستمر إلمدادات  والتدفق  الصناعي، 
أيًضا  الطريق  يمهد  كونه  ب��ل  المياه، 
الثقة،  بناء  تدابير  من  المزيد  التخاذ 
والمضي في التنفيذ الكامل التفاق وقف 
إطالق النار، عالوة على كونه خطوة نحو 

إعادة توحيد مؤسسات الدولة”.
هذه  “إن  الخاص،  المبعوث  وأض��اف 
برسالة  تبعث  أن  شأنها  م��ن  الخطوة 
الفاعلة  الدولية  والجهات  لليبيين  قوية 
وعازمون  ق��ادرون  الليبيين  أن  مفادها 
على التغلب على خالفاتهم والعمل مًعا 
ومزدهرة  ومستقرة  موحدة  دول��ة  لبناء 

وديمقراطية”.

“المنقوش” للسفير األمريكي:

حريصون على إنجاز 
االستحقاق االنتخابي

البعثة األممية ترّحب بتشكيل قوة 
مشتركة لتأمين خط النهر الصناعي

وكالة  صحفيو  أج��رى 
مقابلة  الليبية  األن��ب��اء 
الواليات  سفير  نائب  مع 
لدى  األمريكية  المتحدة 
ليبيا ” ليزلي أوردم��ان ” 
الليبية  العالقات  تناولت 
واالهتمام  األمريكية   –
ال������دول������ي ال���م���ت���زاي���د 
واهمية  الليبي،  بالملف 
في  ليبيا  في  االستقرار 
اإلقليمية  المتغيرات  ظل 
وال���دول���ي���ة ، وم���ا ال���ذي 
يمكن أن تقدمه الواليات 
ليبيا  لمساعدة  المتحدة 
ال��خ��روج م��ن أزمتها  ف��ي 
وإج��������راء االن���ت���خ���اب���ات 
الرئاسية والبرلمانية في 

موعدها.
المقابلة  تناولت  كما 
ال��م��س��اع��دة األم��ري��ك��ي��ة 
ف���ي إخ�����راج ال��م��رت��زق��ة 
 ، األج��ان��ب  والمقاتلين 
استمرار  في  والمساعدة 
وحل  النار  إط��الق  وق��ف 
األزمة بالطرق السلمية ، 
وكذلك موضوع األرصدة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ال���م���ج���م���دة ، 
استقرار  قانون  ومشروع 
ال��م��ع��روض على  ل��ي��ب��ي��ا 
وع����ودة   ، ال���ك���ون���ج���رس 
الشركات األمريكية للعمل 
في ليبيا ليس في مجال 
في  ولكن   ، فقط  النفط 
كل المجاالت االقتصادية 

واالستثمارية.
المعالم  مالمح  وح��ول 
الجديدة لتجسيد اهتمام 
بالده بالملف الليبي، قال 
االمريكي  السفير  نائب 
ال��س��ي��د ل��ي��زل��ي : )م��ن��ذ 
ال��رئ��ي��س  إدارة  م��ج��يء 
بايدن إلى البيت األبيض 
رأينا الكثير من التطورات 
رأينا  لقد   .. ليبيا  ف��ي 
ظ��ه��ور م��ن��ت��دى ال��ح��وار 
الوطني الليبي ، وخارطة 
وضعها  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق 
وح��ك��وم��ة   ، ال���م���ن���ت���دى 
الوحدة الوطنية ، وتحديد 
م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات في 
24 ديسمبر، وأعتقد أن 
إدارة الرئيس بايدن ترى 
فرصة  ل��دي��ه��ا  ليبيا  أن 
بإمكاننا  وأن���ه   ، مهمة 
نجاح  في  دورا  نلعب  أن 
في  الديمقراطية  عملية 

ليبيا(.
وأض������������اف )ف���ي���م���ا 
ي���خ���ص االن���ت���خ���اب���ات ، 
اعتبارنا  في  نضع  نحن 
االس��ت��ق��رار  ع���وام���ل  أن 
وإخراج  الجيش  وتوحيد 
والمقاتلين  ال��م��رت��زق��ة 
األج����ان����ب ت��س��اه��م في 
وإن   ، االنتخابات  إنجاح 
ما يمكن أن نفعله هو أن 
استطعنا  حيثما  نساهم 
ف����ي دع�����م ال��ش��ف��اف��ي��ة 
حرة  انتخابات  وإج����راء 

، ول��ق��د ج��ئ��ت ل��ت��وي من 
لقاء مع أعضاء مفوضية 
، وق��دم��ن��ا  االن��ت��خ��اب��ات 
يتعلق  فيما  ال��دع��م  لهم 
ب��ت��س��ج��ي��ل ال��ن��اخ��ب��ي��ن ، 
وإح����ص����اء األص�������وات ، 
 ، المترشحين  وتسجيل 
المهم  م��ن  أن���ه  وأع��ت��ق��د 
أن ت��ك��ون ل��دي��ك ال��ق��درة 
 ، ذل��ك  فعل  على  الفنية 
الناجحة  ف��االن��ت��خ��اب��ات 
م��ه��م��ة ف���ي إن���ت���اج دول���ة 

ديمقراطية( .
أعلنه  وفيما يخص ما 
مؤخرا  الحكومة  رئيس 
مؤتمر  لتنظيم  العزم  عن 
االستثمار  ح��ول  عالمي 
ف���ي م��ج��ال ال��ن��ف��ط في 
في  وآخ�����ر   ، ط��راب��ل��س 
ق��ال   ، ب��أم��ري��ك��ا  داالس 
ومبعوث  السفير  ن��ائ��ب 
أمريكا إلى ليبيا : ) لقد 
مقابلة  م���ن  ل��ل��ت��و  ج��ئ��ت 
وك��ان   ، النفط  وزي��ر  م��ع 
ل��ي ح��دي��ث م��ع��ه ، وك��ان 
م���وض���وع ح��دي��ث��ن��ا وه��و 
النفط  ش��رك��ات  اه��ت��م��ام 
باالستثمار  األم��ري��ك��ي��ة 
ف���ي ل��ي��ب��ي��ا ، ون���ري���د أن 
نساهم في جعل صناعة 
ال��ن��ف��ط ال��ل��ي��ب��ي��ة ج��اذب��ة 
أن  ونريد  لالستثمارات، 
هي  كما  ال��ص��ورة  نوضح 
بالنسبة  ليبيا  ف��ي  عليه 
لشركات النفط األمريكية 
 ، هنا  لالستثمار  لتأتي 
البيئة  يمكننا خلق  وكيف 
 ، لالستثمار  ال��م��الئ��م��ة 
وهذا ما أعتقد أن بإمكان 
وليبيا  المتحدة  الواليات 
أن تعماله معا ، إذ يمكن 
لليبيا أن تعمل مع وزارات 
ال���ط���اق���ة وال���خ���ارج���ي���ة 
ال��ت��ج��ارة  وزارة  م���ع  أو 
بيئة  لضمان  األمريكية 
م��غ��ري��ة ل��الس��ت��ث��م��ار من 
األمريكية  الشركات  قبل 
، وبإمكان ليبيا الحصول 
ع��ل��ى أح��س��ن ال��ش��رك��ات 
األمريكية ، والتي بدورها 
للشباب  وظائف  ستوفر 
الليبي .. أعتقد أن هناك 
في  ال��ف��رص  م��ن  الكثير 
هناك  كان  وكلما   ، ليبيا 
اس���ت���ق���رار ك����ان ه��ن��اك 
النفط  ازده��ار في قطاع 
، وب��ال��ت��ال��ي ي��ع��ود ه��ذا 

االزدهار على الليبيين.

وب�����ش�����أن م���ش���ارك���ة 
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة مع 
إرهاب  محاربة  في  ليبيا 
ب��س��رت ، قال  “داع����ش” 
 : ل��ي��زل��ي  السفير  ن��ائ��ب 
تظل  اإلره���اب  )مجابهة 
ف����ي م���ق���دم���ة م��ش��اغ��ل 
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة في 
عموم العالم ، ومن حسن 
تحدثنا  أينما  أننا  الحظ 
الغرب  في  الليبيين  ال��ى 
ال��ج��ن��وب  أو  ال��ش��رق  أو 
على  مصممون  جميعهم 
االطار،  هذا  في  التعاون 
وسنستمر في التعاون مع 
األمر  يتعلق  عندما  ليبيا 
ب��ال��ت��ه��دي��دات اإلره��اب��ي��ة 
ل��الس��ت��ق��رار اإلق��ل��ي��م��ي ، 
بالنسبة  كثيرا  مهم  فهو 
ل��ن��ا ، وه���و م��ه��م أي��ض��ا 
ولجيران  لليبيا  بالنسبة 
هدف  إن��ه   ، كذلك  ليبيا 
وأع���ت���ق���د   ، م���ش���ت���رك 
األم��ري��ك��ي  ال��ج��ان��ب  أن 
يريدان  الليبي  والجانب 
ال��ع��م��ل م��ع��ا ض���د ه��ذا 

التهديد المشترك( .
بالتعاون  يتعلق  وفيما 
المتحدة  ال��والي��ات  بين 
وليبيا في كافة المجاالت 
 (  : ليزلي  السيد  ق��ال   ،
أشياء  هناك  أن  أعتقد 
 ، عنها  ال��ت��ح��دث  يتعين 
ومنها الحديث عن القطاع 
اهتمام  فهناك   ، الخاص 
الشركات  من  الكثير  من 
األم��ري��ك��ي��ة ل��ل��ع��م��ل في 
م��ج��ال االت���ص���االت في 
مناقشة  تم  وق��د   ، ليبيا 
هذا الموضوع باستفاضة 
إلى  السفير  جاء  عندما 
ط��راب��ل��س خ���الل ال��م��دة 

الماضية.
شركات  أيضا  وهناك 
أمريكية لديها الرغبة في 
العمل بليبيا في مجاالت 
أخ������رى م���ث���ل خ���دم���ات 
ال��ط��وارئ وال��ك��ه��رب��اء .. 
ل��دي��ن��ا ش���رك���ة “ج���ن���رال 
إلكتريك” وشركات أخرى 
يمكنها أن تعمل في ليبيا 
ه��ن��اك  أن  وأع��ت��ق��د   ..
في  ال��ف��رص  م��ن  الكثير 

المستقبل .
وف���ي م��ج��ال األم����ن ، 
بعض  ف��ي  نشترك  نحن 
ون��ش��ي��د   ، األه����������داف 
الجانبين  بين  بالتعاون 

ال��ش��رق��ي وال��غ��رب��ي في 
األمني  المجال  في  ليبيا 
وال������ذي ش���اه���دن���اه في 
وس���ائ���ل اإلع�����الم خ��الل 
ونعتقد   .. األخيرة  األيام 
 ، إيجابي  ش��يء  ه��ذا  أن 
المتحدة  ال��والي��ات  وإن 
تعمل  أن  ال��م��ؤك��د  م���ن 
في  الليبيين  لمساعدة 
ولكن   ، األم��ن��ي  المجال 
ليس بالطريقة التي يقوم 
فنحن   ، اآلخ������رون  ب��ه��ا 
نضع  أال  على  حريصون 
يُنظر  موضع  في  أنفسنا 
إلينا على أننا نتدخل في 
شؤون ليبيا ، ولكننا قطعاً 
الليبيين  لمساعدة  نعمل 
مستقرة  دول��ة  بناء  على 
نعلّم  أن  يمكننا  ول��ذا   ..
الناس كيفية التعرف على 
المتفجرات حتى ال تقتل 
أيضا  ونسعى   .. الناس 
الجيش  تدريب  أجل  من 
الليبي حتى يصبح جيشا 

احترافيا.
المساعدة  وبخصوص 
حماية  ف���ي  األم��ري��ك��ي��ة 
األرص�������������دة ال���ل���ي���ب���ي���ة 
ال���م���ج���م���دة ب����ق����رار م��ن 
قال   .. المتحدة  األم���م 
األمريكي  السفير  نائب 
إن هناك أكثر من ) 60 
ك��أم��وال  دوالر  م��ل��ي��ار   )
م��ج��م��دة ، وه���ذه أم���وال 
حمايتها  ويتعين   ، طائلة 
، ب��اإلض��اف��ة إل��ى أم��وال 
يمكن  م��س��روق��ة  أخ����رى 
واسترجاعها  مالحقتها 
، وه�����ذه أم�����وال ك��ث��ي��رة 
األم���وال  وب��خ��ص��وص   ..
المجمدة من خالل األمم 
المتحدة ، فأحيانا تخرج 
علينا جهة أو دولة وتقول 
نريد أن يُرفع التجميد عن 
تلك األموال لنأخذ منها ، 
ولكن ذلك لم يحدث ولن 
نسمح به أبدا فيما يتعلق 
بفعل  المجمدة  باألموال 
لجنة العقوبات في نطاق 
األم��وال  فهذه   ، سلطتنا 
ه����ي م����ن ح����ق ال��ش��ع��ب 

الليبي .
يمكن  م��ت��ى  وال���س���ؤال 
هذه  ع��ن  التجميد  رف��ع 
أنه  فأعتقد   .. األم���وال 
عندما تكون هناك حكومة 
للشعب  ف��ع��ل��ي��ا  م��م��ث��ل��ة 
إلى  بحاجة  وهي  الليبي 

ه���ذه األم�����وال ل��إلن��ف��اق 
ع���ل���ى ال���ش���ع���ب ال��ل��ي��ب��ي 
 ، التحتية  البنية  وع��ل��ى 
األم��وال حينئذ  فإن هذه 
ولكنها   ، لليبيين  ستعود 
في حاجة للحماية ، وإال 
ضائعة  س��ت��ك��ون  ف��إن��ه��ا 

بحلول هذا الوقت.
ال��والي��ات  دور  وح���ول 
ال��م��ت��ح��دة ف���ي م��س��ان��دة 
ال���م���ج���ل���س ال���رئ���اس���ي 
الوطنية  الوحدة  وحكومة 
للحصول  سعيهما  ف��ي 
ع���ل���ى ال����دع����م ال���دول���ي 
 .. ليبيا  ف��ي  لالستقرار 
األمريكي  المسؤول  قال 
ال��رئ��اس��ي  ال��م��ج��ل��س  إن 
الوطنية  الوحدة  وحكومة 
يعمالن في تناغم ، وهما 
يقوالن إن أولويتهما حاليا 
االنتخابات  إج���راء  ه��ي 
والعشرين من  الرابع  في 
تماما  وه���ذا   ، ديسمبر 
ما يريده الليبيون .. وما 
اآلن  فعله  الحكومة  على 
ه��و االس��ت��م��رار ف��ي هذا 
النهج .. أعلم أنه صعب ، 
، وأعتقد  ولكنها محاولة 
أنه في االتجاه الصحيح.

وف��ي��م��ا ي��ع��ل��ق ب��ق��ان��ون 
ال��ك��ون��غ��رس األم��ري��ك��ي 
)ال����م����ع����روف ب���ق���ان���ون 
اس��ت��ق��رار ل��ي��ب��ي��ا( ال��ذي 
ت��ق��دم ب��ه ب��ع��ض ال��ن��واب 
األم��ري��ك��ي��ي��ن ، وأس��ب��اب 
ق��ال   .. ت��أخ��ر ص�����دوره 
نائب السفير األمريكي : 
بالتشريع  يتعلق  أمر  هذا 
الولوج  ب��ي  يحسن  وال   ،
إلى هذا أو الحديث نيابة 
ولكن   ، ال��ك��ون��غ��رس  ع��ن 
القانون  أن  أعلمه هو  ما 
)ال����م����ع����روف ب���ق���ان���ون 
تمت  قد  ليبيا(  استقرار 
الكونغرس  إل��ى  إح��ال��ت��ه 
خ��الف��ا  ه���ن���اك  وأن   ،
بخصوصه بين المجلسين 
أقوله  أن  يمكنني  وما   ..
ال��م��ش��روع  أن ه���ذا  ه���و 
يبين أن ليس المسؤولين 
ف�����ي ال���ب���ي���ت األب���ي���ض 
بليبيا  المهتمين  وحدهم 
استقرار  أن  وي��درك��ون   ،
أنهم  ل��درج��ة  مهم  ليبيا 
مشروع  إع��داد  تجشموا 
ق����ان����ون س��ي��س��ج��ل ف��ي 
س��ج��الت ال��ك��ون��غ��رس .. 
ما  إذا  ال��ق��ان��ون  ف��ه��ذا 
ت��م ت��م��ري��ره س��أل��ت��زم به 
إلى  التقارير  إع��داد  في 
الكونغرس حول ما يجري 
إنفاق  وكيفية   ، ليبيا  في 
األموال في ليبيا ، وهذا 
لنا بإعداد  ربما سيسمح 
لمساعدة  أخ��رى  ب��رام��ج 
إق��رار  قبل  ولكن   ، ليبيا 
هذا القانون ال يمكنني أن 
ستمضي  أين  إلى  أخمن 

األمور.
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ليبيا والعامل

من  امحمد"  أمبارك  محمد  "جبريل  أنا  أعلن 
وبأن هذا هو أسمي  مواليد سرت سنة 1954 
الرباعي الصحيح وليس كما ورد بسجالت السجل 
المدني إجدابيا بورود االسم الثالثي فقط بدون 

إضافة االسم الرابع.

تصحيح اسم 
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للقوات  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  التقى 
خليفة  المشير  الليبية  الُمسلحة 
ح���ف���ت���ر، ال���ج���م���ع���ة، ع������ددا م��ن 
الرياضيين  وقدامى  المواطنين 
ال��دول��ي��ي��ن، أث��ن��اء ج��ول��ة أج��راه��ا 
بالمدينة  القوى  ألعاب  بمضمار 

الرياضية بنغازي.

وج���اءت زي���ارة ال��ق��ائ��د ال��ع��ام، 
للوقوف عن كثب على ما أنجزته 
ال��ق��ي��ادة  ع��ن  المنبثقة  ال��ل��ج��ن��ة 
العامة، التي تم توجيهها بتعليمات 
في  وذل��ك  الماضية،  المدة  منه 
الشباب  لقطاعي  ال��دع��م  إط���ار 
دور  م��ن  لهما  ل��م��ا  وال��ري��اض��ة، 

الظواهر  عن  الشباب  إبعاد  في 
السلبية.

حفتر،  خليفة  المشير  وح��ّث 
على االهتمام بالرياضة وتطويرها 
لمختلف  المناسبة  األماكن  وخلق 
منها  الفردية  الرياضية  األنشطة 

والجماعية.

المشير خليفة حفتر يجري جولة بمضمار المدينة الرياضية بنغازي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقوم بجولة تفقدية للمدينة الرياضية بطرابلس 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي رئيسي ناديي اإلتحاد واألهلي طرابلس

رسميًا.. جالل الدامجة مدربًا جديدًا لنادي التعاون

)فرج  االع��م��ال  رج��ل  توسيم  مراسم  اقيمت 
البرعصي( كرئيس شرفي وفخري للنادي االهلي، 
وكان ذلك بحضور رئيس واعضاء مجلس ادارة 
النادي االهلي ورئيس الجمعية العمومية للنادي.
” عن خالص  البرعصي  فرج   ” السيد  وعبر 

شكره وامتنانه، لهذا الشرف العظيم .
وأكد” البرعصي” بان االهلي سائر على خطى 
واصفاً   التطوير،  و  العمران  نحو  وعملية  ثابتة 
بانها طفرة عظيمة، ليتمكن النادي من التخلص 
من مخلفات الماضي، و قيام البنية الرياضية و 
التحتية للنادي من جديد وفق احدث المعايير .

الجماهير  البرعصي”   ” السيد  وطمأن  هذا 
وتعهد بالمساهمة في دعم فرق النادي الرياضية 
، وتغطية التكاليف المالية الخاصة بالتعاقد مع 

المحترفين اللذين يتفاوض معهما النادي .
يذكر أن الدعم سيتمثل في عدة جوانب منها، 
شركة الريان القابضة والمشرفة على تنفيذ مول 

االهلي ومبنى ادارة النادي. 

من  ال��ق��دم،  لكرة  األول  الليبي  المنتخب  تمكن 
التفوق وديا على المنتخب األولمبي العراقي بنتيجة 
ثالثة أهداف مقابل هدفين، تأهبا لمالقاة الغابون؛ 
وذلك في آخر مبارياته الودية ضمن معسكره المقام 

في مدينة أزميت التركية.
الجمعة  ألول  أم��س  ي��وم   – ج��رت  التي  المباراة 
ثالثة  تسجيل  في  الوطني،  منتخبنا  فيها  نجح   –
أهداف وكانت بإمضاء كل من فيصل البدري، وسند 

الورفلي، باإلضافة إلى المهاجم أنيس السلتو.
بينما سجل هدفي المنتخب العراقي األولمبي كل 
من أحمد سرتيب، ووكاع رمضان من ركلتي جزاء. 

رجل االعمال )فرج البرعصي( رئيسًا 
شرفيًا و فخريًا للنادي االهلي

وديا ليبيا تتفوق على المنتخب األولمبي 
العراقي تأهبا لمالقاة الغابون

الوطنية  ال���وح���دة  ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  تفقد 
السيد عبدالحميد الدبيبة مساء يوم الثالثاء 
رفقة  بطرابلس  الرياضية  المدينة  الماضي 
وزي���ري ال��ري��اض��ة، وال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس 
لوكيل  باإلضافة  الحكومة،  ورئيس  ال���وزراء 
اإلدارات  م��دراء  من  وع��دد  الرياضة،  وزارة 

بالوزارة، ونائب رئيس إتحاد كرة القدم.
للوقوف  التفقدية  ال��ج��ول��ة  ه��ذه  وت��أت��ي 
اإلتحاد  قبل  من  ال��واردة  المالحظات  على 
األفريقي لكرة القدم والتي منعت من إعتماد 
المباريات  إستضافة  م��ن  طرابلس  ملعب 

الدولية.

السيد رئيس حكومة  الجولة عاين  وخالل 
الفنية،  المالحظات  ه��ذه  الوطنية  ال��وح��دة 
بأعمال  ال��ف��وري  ل��ل��ب��دء  تعليماته  وأع��ط��ى 

واألندية  الوطني  المنتخب  ليتمكن  الصيانة، 
من  األفريقية  بالبطوالت  المشاركة  الليبية 

إجراء مبارياتها على أرضية هذا الملعب.

الوحدة  حكومة  رئيس  التقى 
عبدالحميد  ال��س��ي��د  ال��وط��ن��ي��ة 
ال��دب��ي��ب��ة م���س���اء ي����وم اإلث��ن��ي��ن 
الماضي مع رئيس نادي اإلتحاد 
ورئيس  ع��ب��ودة،  محمود  السيد 
السيد  ن���ادي األه��ل��ي ط��راب��ل��س 
أب��وع��ون، وق���دم السيد  س��اس��ي 
أدائهم  عن  لهم  تهانيه  الرئيس 
الموسم  خ��الل  الممتاز  الفني 
الرياضي السابق، كما بحث معهم 
استعداداتهم للمشاركة األفريقية 
وما  الفريقين،  سيخوضها  التي 
يحتاجونه لهذه المشاركة القارية.

الحكومة  رئيس  السيد  وأعلن 
ال��الزم  ال��دع��م  تقديم  سيتم  أن��ه 
بأحسن  ليبيا  لتمثيل  للفريقين 
ص������ورة ف����ي ه�����ذه ال��م��ش��ارك��ة 
الراحة  سبل  ولتوفير  األفريقية، 
الفني  والطاقم  لالعبين  الالزمة 

في التنقل والسفر في مبارياتهم 
المرتقبة

باألمس هنأت كال من فريقي 
عن  طرابلس  واأله��ل��ي  االت��ح��اد 
أدائ���ه���م ال��ف��ن��ي ال��م��م��ت��از خ��الل 
وذلك  السابق  الرياضي  الموسم 
الناديين  خالل لقائي مع رئيسي 
والسيد  ع��ب��ودة،  محمود  السيد 

معهم  بحث  كما  أبوعون،  ساسي 
للمشاركة  اس��ت��ع��دادات��ه��م  أي��ض��ا 
سيخوضونها،  ال��ت��ي  األفريقية 
المشاركة  لهذه  يحتاجونه  وم��ا 

القارية.
ال���الزم  ال��دع��م  ت��ق��دي��م  سيتم 
بأحسن  ليبيا  لتمثيل  للفريقين 
ص������ورة ف����ي ه�����ذه ال��م��ش��ارك��ة 

الراحة  سبل  ولتوفير  األفريقية، 
الالزمة لالعبين والطاقم لتقديم 
فقط  والتركيز  مستوى  أف��ض��ل 

على الجوانب الفنية.
ت��ط��وي��ر ال��ري��اض��ة أم���ر مهم 
وه��و  بالمجتمع  ل��ل��رق��ي  للغاية 
وما  ال���دول،  تقدم  م��ؤش��رات  من 
في  الوضع  عليه  يكون  أن  يجب 
للجنة  ي��ك��ون  أن  ه��و  المستقبل 
الرياضية  واالتحادات  األولومبية 
خطط  القدم  ك��رة  رأسها  وعلى 
استراتيجية طويلة األمد لتطوير 
األلعاب الجماعية والفردية وعدم 
أو  القصير  بالتحضير  االكتفاء 
التخطيط عند المناسبات فقط. 
مثل  حقه  من  الليبي  الشعب 
ترفرف  راية بالده  يرى  أن  غيره 
الرياضية  المحافل  ف��ي  عاليا 

الدولية.

الديوان - ريميسا
أعلن يوم أمس األول الجمعة، مجلس إدارة نادي 
المدرب  مع  رسمية  بصفة  التعاقد  عن  التعاون 
على  اإلش��راف  أجل  من  الدامجة،  جالل  الوطني 

المقاليد الفنّية في الموسم الكروي الجديد.
مبكًرا،  الفريق  لتجهيز  التعاون  ن��ادي  ويسعى 
جيدا  اإلع��داد  بهدف  مغلق  معسكر  في  والدخول 
الموسم  ال��م��واع��ي��د واالس��ت��ح��ق��اق��ات ف��ي  ل��ق��ادم 

الجديد.
وك���ان ال��دام��ج��ة ق��د ب��دأ الموسم ال��ج��اري في 
نادي السويحلي قبل أن يرحل عنه، ليتولى تدريب 

الوحدة، وبعدها قّدم استقالته.
بالتعاقد  التعاون  ن��ادي  إدارة  مجلس  ق��ام  كما 
الجهاز  ضمن  ليكون  شنقب،  مصباح  م��ع  أيضا 
الفني واإلشراف على مهمة تدريب الحراس للفريق 
الجديد،  الكروي  الموسم  القدم خالل  لكرة  األول 

استعداداً للدوري الليبي الممتاز.


