
عقب عودته سالما غانما بفضل الله إلى أرض 
الوطن من زيارة العمل الرسمية التي أجراها إلى 

روسيا ولقائه كبار المسؤولين هناك .
أستقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية 
األول  ام��س  ي��وم  حفتر  خليفة  المشير  الليبية 
المملكة  سفير   .. الرجمة  في  بمكتبه  الجمعة 
والوفد  بيكر  فرانك  السيد  ليبيا  لدى  المتحدة 
على  المستجدات  لبحث  وذل��ك  ل��ه،  ال��م��راف��ق 
الثنائية  والعالقات  والدولية  المحلية  الساحة 

بين ليبيا وبريطانيا.
العربية  المسلحة  للقوات  العام  القائد  وكان 
االربعاء  وصل  قد  حفتر  خليفة  المشير  الليبية 
الماضي على رأس وفد رفيع للعاصمة الروسية 
موسكو للقاء كبار المسؤولين وبحث المستجدات 
وال��ع��الق��ات  وال��دول��ي��ة  المحلية  ال��س��اح��ة  على 
الزيارة  هذه  مستهل  وفي  البلدين،  بين  الثنائية 
الرسمية التقى القائد العام بمقر وزارة الدفاع 
شويغو  سيرغي  الروسي  الدفاع  وزير  الروسية 
وعقد معه اجتماعا موسعا بحث خالله الطرفين 

سبل حل األزمة الليبية ومكافحة اإلرهاب .

ب����ح����ث ال�����س�����ادة 
أع������ض������اء م��ج��ل��س 
مدينة  ع���ن  ال���ن���واب 
زياد  األستاذ  بنغازي 
ادغ����ي����م، واألس����ت����اذ 
مع  الجهاني  ع��ص��ام 
وزراء  مجلس  رئيس 
ال���ح���ك���وم���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة 
ال���م���ؤق���ت���ة ال��س��ي��د 
عبدالرحمن  عبدالله 
ال���ث���ن���ي ص���ب���اح ي���وم 
األرب����ع����اء ال��م��اض��ي 
بنغازي  بلدية  أوض��اع 
اجتماع  خ��الل  وذل��ك 
رئيس  بمكتب  ع��ق��د 

مجلس الوزراء بديوان 
منطقة  في  الحكومة 

قرنادة.
ون�����اق�����ش رئ���ي���س 
مجلس ال��وزراء خالل 
السادة  مع  االجتماع 
أعضاء مجلس النواب 
بلدية  أوض����اع  ك��اف��ة 
عمل  سير  و  بنغازي 

المشاريع التي تنفذها 
في  المؤقتة  الحكومة 
البلدية في القطاعات 
ال��خ��دم��ي��ة واألم��ن��ي��ة 
المشاكل  إلى  إضافة 
التي تواجه سير عمل 
هذه المشاريع وكيفية 
لحلحلة  س��ب��ل  وض���ع 

هذه العراقيل.

أك���د ال��م��س��ت��ش��ار ال��ق��ان��ون��ي 
األستاذ  النواب  مجلس  لرئاسة 
أشرف الدوس والعضو المرافق 
النواب  مجلس  رئيس  لفخامة 

عقيلة  المستشار 
رحلته  ف��ي  ص��ال��ح 
إلى روما أن فخامة 
ال���رئ���ي���س ع��ق��ي��ل��ه 
جميع  ف���ي  ص��ال��ح 
ل��ق��اءات��ه م��ع رئيس 
اإليطالي،  البرلمان 
ووزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة 
على  أكد  اإليطالي 
الليبية  ال���س���ي���ادة 
وض�����������رورة ع����دم 

ليبيا  ش���ؤون  ف��ي  الغير  ت��دخ��ل 
وأن���ه ي��رح��ب ب��ك��ل م��ب��ادرة من 
الممكن أن تساعد الليبيين في 

الخروج من أزمتهم. 
وأض���اف االس��ت��اذ اش��رف 
الدوس : فخامة رئيس مجلس 
النواب الليبي أكد أن الحل في 
إال  يكون  ال  ليبيا 
انتخابات  بإجراء 
إمكانية  إلى  الفتا 
إع��������ادة ت��ش��ك��ي��ل 
المجلس الرئاسي 
في الوقت الراهن 
رئيس  من  ليتكون 
يمثلون  ون��ائ��ب��ي��ن 
ك�����ل إق���ل���ي���م م��ن 
ل��ي��ب��ي��ا ع���ل���ى أن 
ي���ت���م اخ��ت��ي��اره��م 
باالشتراك بين مجلس النواب 
والمجلس االستشاري األعلى 

للدولة.

النواب  مجلس  استأنف 
يوم االثنين الماضي جلسته 
معالي  ب��رئ��اس��ة  الرسمية 
ال��ن��ائ��ب ال��ث��ان��ي ال��دك��ت��ور 
اح��م��ي��د ح��وم��ة وب��ح��ض��ور 
ع���دد م��ن ال��س��ادة أع��ض��اء 

مجلس النواب . 
وب���ح���س���ب ال��م��ت��ح��دث 
ال��ن��واب  لمجلس  الرسمي 
بليحق  ع��ب��دال��ل��ه  ال��س��ي��د 
النائب  معالي  افتتح  فلقد 
باالعتذار  الجلسة  الثاني 
رئيس  معالي  قدمه  ال��ذي 
المؤقتة  الليبية  الحكومة 
الثني  ع��ب��دال��ل��ه  األس���ت���اذ 
الحضور  م��ن  تمكنه  لعدم 
وفقاً  ال��ن��واب  مجلس  إل��ى 
به  ق��ام  ال���ذي  لالستدعاء 
للرد  وذل��ك  النواب  مجلس 
حول قانون الميزانية لسنة 
تأجيله  وط��ل��ب  2018م 

لألسبوع بعد القادم . 
ب��ع��د   : ب��ل��ي��ح��ق  وق������ال 
ذل���ك ش���رع ال��م��ج��ل��س في 
م��ن��اق��ش��ة ب��ن��د ال��ن��ظ��ر في 

مرتبات  تحسين  أمكانية 
مداولة  وبعد  المتقاعدين 
خلص  البند  هذا  ومناقشة 
لجنة  تشكيل  إلى  المجلس 
 ، أع��ض��اء  ث���الث  بعضوية 
عضو من اللجنة التشريعية 
المالية  اللجنة  من  وعضو 
العمل  ل��ج��ن��ة  م��ن  وع��ض��و 
وال����ش����ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة 
ب��م��ج��ل��س ال����ن����واب وذل���ك 

ل��ل��ت��واص��ل م���ع ال��ح��ك��وم��ة 
ووزارة  ال��م��ؤق��ت��ة  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
ال��م��ال��ي��ة وك��ذل��ك ص��ن��دوق 
للنظر  االجتماعي  الضمان 
مرتبات  رف��ع  أمكانية  ف��ي 
ال��م��ت��ق��اع��دي��ن وت��ح��س��ي��ن 
أوض����اع����ه����م ال��م��ع��ي��ش��ي��ة 
القرار  تفعيل  ومسألة عدم 

رقم 5 لسنة 2013م . 
وأض��������اف ال��م��ت��ح��دث 

ال��رس��م��ي: ون��اق��ش مجلس 
قانون  مشروع  بند  النواب 
العسكري  االستثمار  هيأة 
وشرع في دراسة مواد هذا 

القانون.
يشار إلى أنه لم يستكمل 
ال��ن��ق��اش ف��ي ب��ن��د م��ش��روع 
ق���ان���ون ه��ي��أة االس��ت��ث��م��ار 
علقت  وب���ه���ذا  ال��ع��س��ك��ري 

جلسة يوم اإلثنين.

المتقاعدين مرتبات  رف��ع  أمكانية  في  للنظر  أعضاء  ثالثة  من  لجنة  يشكل  ال��ن��واب  مجلس 
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بعد عودته من روسيا..
القائد العام المشير خليفة حفتر يستقبل 

السفير البريطاني لدى ليبيا

أعضاء مجلس النواب عن مدينة بنغازي يبحثان 
مع رئيس مجلس الوزراء أوضاع بلدية بنغازي

الحل في ليبيا ال يكون إال بإجراء انتخابات

أي��اٍد خفية خارجية البالد هي  وتشرذم  االنقسام  وراء  من  أن  يقين  أنا على   : احميد حومة  النواب  لرئيس مجلس  الثاني  النائب 
وزير الداخلية يعلن االنتهاء من تجهيز قوتين 

أمنيتين معززتين بمختلف أنواع األسلحة واإلمكانيات 
مهمتها بسط األمن في الجنوب الليبي

تصدر عن مؤسسة الخدمات االعالمية بمجلس النواب األحد

ص4بلديات

صحيفة أسبوعية 
سياسية منوعة شاملة

أعضاء مجلس النواب عن مدينتي المرج وتوكرة يبحثان مع رئيس مجلس الوزراء أوضاع بلديتي المرج 

رئيس مجلس الوزراء يبحث آخر المستجدات في الشؤون الخدمية

أع���ض���اء مجلس  ال���س���ادة  ب��ح��ث 
ال��م��رج األس��ت��اذ  ال��ن��واب ع��ن مدينة 
م��ن��ع��م ح��س��ن، وع���ن م��دي��ن��ة ت��وك��رة 
رئيس  مع  العقوري  يوسف  األستاذ 
الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  وزراء  م��ج��ل��س 
عبدالرحمن  عبدالله  السيد  المؤقتة 
أوضاع  الماضي  الخميس  يوم  الثني 
العمل  وسير  توكرة  و  المرج  بلديتي 

بهما وذلك خالل اجتماع عقد بمكتب 
منطقة  ف��ي  ال����وزراء  مجلس  رئ��ي��س 

قرنادة .
ونوقش خالل االجتماع احتياجات 
التي  والمختنقات  البلديتين  هاتين 
ت��واج��ه��ه��م��ا، وك��ي��ف��ي��ة م��ع��ال��ج��ة ه��ذه 
البلديات  ه���ذه  ودع���م  المختنقات 

بالشكل األمثل.

وزراء  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  ع��ق��د 
السيد  المؤقتة  الليبية  الحكومة 
اليوم  الثني  عبدالرحمن  عبدالله 
الخميس اجتماعا مع نائبه لشؤون 
عبدالسالم  ال��دك��ت��ور  ال��خ��دم��ات 

البدري.
ون��اق��ش االج��ت��م��اع ال���ذي عقد 
ديوان مجلس  في  الرئيس  بمكتب 
ق��رن��ادة آخر  ف��ي منطقة  ال���وزراء 
المستجدات في الشؤون الخدمية 

المؤقتة  الحكومة  تقدمها  التي 
التنفيذ في  التي تحت  والمشاريع 
سيطرة  تحت  التي  المناطق  كافة 

الحكومة.
ن��اق��ش االج��ت��م��اع كافة  ك��م��ا 
الحكومة  تنفذها  التي  المشاريع 
في مدينة بنغازي والعراقيل التي 
المشاريع  هذه  عمل  سير  تواجه 
الخطط  و  السبل  وضع  كيفية  و 

لحلحلة هذه العراقيل.

رئيس المجلس التسييرى لبلدية 
بنغازي يجتمع مع السادة غرفة 

التجارة والصناعة والزراعة

ص6اقتصاد

مصرف التجارة والتنمية يعلن 
تحقيقه ارباح بقيمة 42 مليون 

دينار في العام 2017م

مجتمع مدني

الرياضة

ص5

ص8

مفوضية المجتمع المدني تعقد 
اجتماعها الدوري السنوي

تأجيل انطالق مسابقة الدوري 
الممتاز لكرة القدم



رئيس مجلس الوزراء يجتمع بشركة تدريب أمني أردنية لبحث التعاقد 
على تدريب الكوادر األمنية الليبية بوزارة الداخلية

اجتمع رئيس مجلس وزراء 
المؤقتة  الليبية  الحكومة 
عبدالرحمن  عبدالله  السيد 
األرب��ع��اء  ي��وم  ص��ب��اح  الثني 
الماضي مع أعضاء الشركة 
األمني  للتدريب  األردن��ي��ة 
االختيار  عليها  وق��ع  ال��ت��ي 
وف���ق���ا ل��ل��ق��ان��ون ل��ل��ت��ع��اق��د 
ال��ك��وادر  ت��دري��ب  ف��ي  معها 
وزير  الليبية حضره  األمنية 
الداخلية المستشار إبراهيم 

بوشناف.
ون������اق������ش االج����ت����م����اع 
رئيس  بمكتب  عقد  ال���ذي 
ال����وزراء ف��ي دي��وان  مجلس 
قرنادة،  بمنطقة  الحكومة 
آليات  األردن��ي  الشريك  مع 
االس��ت��ف��ادة م��ن ال��خ��ب��رات 

األمنية التي تمتلكها الشركة 
بالخصوص.

آليات  االج��ت��م��اع  وب��ح��ث 
إع�������ادة ت��ف��ع��ي��ل وت��أه��ي��ل 
ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ع��ن��اص��ر 

جديدة  دم��اء  وضخ  الليبية، 
ت��ش��م��ل ال��م��س��ت��ه��دف��ي��ن من 
خريجي الجامعات بمختلف 

التخصصات
ك���م���ا ب���ح���ث االج���ت���م���اع 

آل��ي��ات إع���داد م��درب��ي��ن من 
وإع���ادة  الوطنية  العناصر 
الحاليين  المدربين  تأهيل 
تدريب  م��ع  أول���ى،  كخطوة 
صف  وضباط  ضباط  كافة 

الشرطة كمرحلة ثانية.
وت������م االت�����ف�����اق خ���الل 
تدريبة  على خطة  االجتماع 
ت��ت��ك��ون م��ن ش��ق��ي��ن، الشق 
األول منها للضباط من رتبة 
الثاني  والشق  وأدن��ى،  رائ��د 
يكون لتدريب ضباط الصف 
والجنود، إلعادة بناء عناصر 
وزارة الداخلية البناء األمثل.

وأك������د رئ���ي���س م��ج��ل��س 
الداخلية  وزارة  أن  ال���وزراء 
وواج���ه���ة  س���ي���ادي���ة  وزارة 

أساسية للدولة.
و تم االتفاق على أن يتم 
تقسيم التديبات على فترات 
وطويلة  ومتوسطة  قصيرة 
اآلمد لرفع كفاءات العناصر 

الموجودة حالياً.
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وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف يعلن االنتهاء من تجهيز قوتين أمنيتين معززتين 
بمختلف أنواع األسلحة واإلمكانيات مهمتها بسط األمن في الجنوب الليبي

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يستقبل وفدا من أعيان وحكماء بلدية الفقهاء

الحكومة  ف��ي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ك��ش��ف 
الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف 
الخميس الماضي االنتهاء من تجهيز قوتين 
األسلحة  أنواع  بمختلف  معززتين  أمنيتين 
في  األم���ن  ب��س��ط  مهمتها  واإلم��ك��ان��ي��ات 

الجنوب الليبي .
تم  القوتين  هاتين  أن  ال��وزي��ر  وأع��ل��ن 
التجهيز لهما بتعليمات رئيس مجلس وزراء 
عبدالله  السيد  المؤقتة  الليبية  الحكومة 
الثني، وبالتنسيق مع القيادة العامة للقوات 

المسلحة العربية الليبية. 
الوزراء قرر تخصيص  وقال إن مجلس 
األمن  الستتباب  ليبي  دينار  مليون   100
في الجنوب، جرى بها تجهيز أكثر من مئة 
أنواع  عربة ذات دفع رباعي محملة بأحد 
األسلحة المتوسطة وأجهزة االتصال ذات 

المدى القصير والطويل.
المسلحة  العربات  هذه  أن  إلى  وأش��ار 
زودت بدعم لوجستي متمثل في األسلحة 
سيارات  إل��ى  إض��اف��ة  ل��ألف��راد،  الخفيفة 
والتموين  الوقود  نقل  وسيارات  اإلسعاف 

والذخائر.

هما  القوتين  هاتين  أن  الوزير  وأوض��ح 
الصحراوية  للدوريات  العامة  االدارة  فرع 
العامة  االدارة  وف���رع  الليبي،  بالجنوب 
بالجنوب  األمنية  والتمركزات  للبوابات 
المباشرة  تبعيتهما  تكون  أن  على  الليبي 

لوزير الداخلية.
ولفت إلى أن التنسيق مع القيادة العامة 
أثمر  الليبية  العربية  المسلحة  للقوات 
أهل  م��ن  الجيش  م��ن  ضابطين  ان��ت��داب 
هاتين  رأس  على  ليكونا  الجنوب  مناطق 

البركولي  ح��ام��د  العميد  وه��م��ا  القوتين 
والمقدم أسامة عثمونة.

إنه  بوشناف  إبراهيم  المستشار  وق��ال 
وتعدد  السياسي  االنقسام  الرغم من  على 
المؤقتة  الحكومة  أن  إال  االصطفافات، 
ووزارة الداخلية آلت على نفسها أال تترك 
أهالي جنوبنا الحبيب تعصف بهم عصابات 
المشروعة  غير  الهجرة  و  بالبشر  االتجار 
والجريمة  والسرقة  الحرابة  وعصابات 
إلى  إضافة  المخدرات  تجارة  و  المنظمة 

االرهاب.
وأضاف قائال: »ليعلم أهالي الجنوب أن 
الحكومة المؤقتة هي حكومة لكل الليبيين 
الحكومة  وأن  ال��وط��ن  ف��ي  ش��رك��اء  وأن��ه��م 
عنهم  تتخلى  لن  الداخلية  ووزارة  المؤقتة 
واالن��ف��الت  للتهميش  ع��رض��ة  وت��ت��رك��ه��م 

األمني«.
هاتين  أن  ب��وش��ن��اف  المستشار  وأك���د 
القوتين ستنتشرا على طول الحدود الدولية 
ومصر  والسودان  والنيجر  تشاد  مع  لليبيا 

العصابات  ب��م��رور  تسمح  ول��ن  وال��ج��زائ��ر 
الوافدة أي كان مصدرها وكذلك ستحارب 
تلك  في  المتواجدة  المسلحة  القوات  مع 
وك��اف��ة  االره��اب��ي��ة  ال��ج��م��اع��ات  المنطقة 
األمن  ف��رض  ألج��ل  اإلجرامية  العصابات 

وهيبة الدولة وإحالل القانون.
كما أكد أن هذه القوات ستتولى البوابات 
والتمركزات األمنية على طول الطريق من 
الجفرة وحتى كامل مناطق ومدن الجنوب 

لتأمينها ومنع أية اختراقات.
كافة  على  بوشناف  المستشار  وش��دد 
األجهزة األمنية وهاتين القوتين باالضطالع 
بالمهام المنوطة بهم خاصة وأن مسؤولية 
التي  الداخلية  األمن تقع على عاتق وزارة 

تعمل على حماية ظهر القوات المسلحة.
لرئيس  الثاني  النائب  حيا  ذل��ك  إل��ى 
حومة  اح��م��ي��د  ال��دك��ت��ور  ال��ن��واب  مجلس 
.. حيا  القوتين  لمقر تجهيز  زيارته  خالل 
رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية على 
األمن  استتباب  على  العمل  في  جهودهما 
في الجنوب الليبي وإيصال كافة الخدمات 

له.

الليبية  الحكومة  رئيس  استقبل 
عبدالرحمن  عبدالله  السيد  المؤقتة 
الثني بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء 
م��ن أعيان  ق��رن��ادة وف��دا  ف��ي منطقة 
الفقهاء، بحضور وكيل  بلدية  وحكماء 
عادل  الدكتور  المحلي  الحكم  وزارة 

الزايدي.
الهجوم  ت��داع��ي��ات  اللقاء  ون��اق��ش 
اإلرهابي الذي شنته عناصر إرهابية 
على  اإلرهابي  داع��ش  لتنظيم  تنتمي 
استشهاد  إل��ى  وأدى  الفقهاء  بلدية 

أربعة مواطنين وخطف عدد آخر.

وأبدى رئيس مجلس الوزراء أسفه 
أن  مؤكدا  المأساوي،  الحادث  لهذا 
ال��ح��ك��وم��ة ال��م��ؤق��ت��ة ل��ن ت��ت��وان��ى عن 
م���ط���اردة ه����ؤالء اإلره��اب��ي��ي��ن حتى 

تعازيه  ونقل  نهائيا.   عليهم  القضاء 
من  أمله  ع��ن  معربا  ال��ش��ه��داء  ألس��ر 
الله عز وجل أن يمن على المفقودين 

بالعودة سالمين إلى أهاليهم.

وعبر الوفد عن استيائه من حكومة 
الوفاق غير الدستورية بغضهم النظر 
عدم  و  المنطقة  ف��ي  األوض����اع  ع��ن 
ت��ق��دي��م ال��دع��م الس��ت��ق��رار ال��وض��ع و 
تجاهلهم ما حدث من جريمة مروعة.

وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس 
ستقدم  المؤقتة  الحكومة  أن  ال��وزراء 
إلعادة  اللوجيستي  و  المعنوي  الدعم 
سيتم  حيث  المنطقة  في  االستقرار 
توفير كافة التجهيزات ألعضاء وزارة 
وأجهزة  آليات  و  عتاد  من  الداخلية 

اتصاالت.

رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إعادة اإلستقرار لمدينة بنغازي لمتابعة مشاريع إعمارها
الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  استعرض 
خالل  الثني  عبدالرحمن  عبدالله  السيد  المؤقتة 
ترأسه ألعمال لجنة إعادة االستقرار لمدينة بنغازي 
مشاريع اللجنة وماتم إنجازه من عمل خالل اجتماع 
الجاري في  نوفمبر  األول من شهر  الخميس  عقده 
قرنادة  منطقة  في  ال���وزراء  مجلس  ب��دي��وان  مكتبه 
جانب  إلى  االجتماع  وضم  اللجنة.  أعضاء  بالسادة 
المنبثقة  اللجنة  لهذه  رئيسا  بصفته  ال��وزراء  رئيس 
المستشار  النواب  مجلس  رئيس  فخامة  ق��رار  عن 
عقيلة صالح، كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي 
التسييري  المجلس  ورئيس  الحبري،  علي  األستاذ 

لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.
الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  االجتماع  ضم  كما 
العامة اإلسكان والمرافق السيد علي كوصو، ومدير 
ال��وزراء  مجلس  بديوان  األداء  وتقييم  متابعة  إدارة 
بصفته مقررا للجنة السيد رضا الفريطيس، إضافة 
لمشروعات  والمتابعة  اإلش���راف  لجنة  رئيس  إل��ى 

أعمال اللجنة السيد علي األوجلي.
واستعرض االجتماع التقرير الفني للجنة اإلشراف 
والمتابعة لمشروعات أعمال لجنة إعادة اإلستقرار 
المدة  من عمل خالل  إنجازه  وماتم  بنغازي  لمدينة 

الماضية إضافة إلى المشاريع المستقبلية.

رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل وزارة 
المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المؤقتة

الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  بحث 
الثني صباح  عبدالرحمن  عبدالله  السيد  المؤقتة 
المالية  وزارة  عمل  سير  الماضي  األرب��ع��اء  ي��وم 
عقده  اجتماع  خالل  وذلك  بالحكومة  والتخطيط 
بمكبته بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع 
السيد وكيل الوزارة األستاذ امراجع غيث سليمان.

وناقش رئيس مجلس الوزراء خالل االجتماع مع 
الوزارة  عمل  والتخطيط سير  المالية  وزارة  وكيل 
لسير  مسؤوليها  قبل  من  الموضوعة  والخطط 

العمل على أكمل وجه.
المجهودات  على  ال��وزراء  مجلس  رئيس  وأثنى 
المبذولة من قبل الوزارة و العمل الذي يقومون به 

موظفيها على أكمل وجه.

ن��اص��ر ب���ن ج��اب��ر

رمضان عمر  علي 

م���ؤس���س���ة  م����ق����ر   - ال����ل����ي����ث����ي   - ب�����ن�����غ�����ازي 
اخل������دم������ات االع�����الم�����ي�����ة مب���ج���ل���س ال����ن����واب

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

● حق الرد مكفول .

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

0612232104
0614748607

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

امل�����دي�����ر ال���ف���ن���ي:

عنوان الصحيفة

• تنويه

ف������������������اك������������������س
ه�����ات�����ف ارض������ي

صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب
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النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة :

أنا على يقين أن من وراء االنقسام وتشرذم البالد هي أياٍد خفية خارجية والكثير من أعضاء 
مجلس النواب لديهم تحفظ على عمل المبعوثين السابقين والمبعوث الحالي

مرورا  باليرمو  إلى  الصخيرات  من   -
بغدامس وباريس .. ليبيا إلى أين ؟

يعتقد البعض أنها حلول للوضع الراهن 
سياسي  انقسام  من  البالد  بها  تمر  ال��ذي 
وتشٍظ في النسيج االجتماعي وضعف األداء 
االقتصادي للدولة وأيضا أطماع الكثير من 
الدول في مقدرات البالد ، كل هذه األمور 
أنا على يقين أن من وراء االنقسام وتشرذم 
البالد هي أياٍد خفية خارجية ومن كان في 
الصخيرات أو من كان يسير في الصخيرات 
)البعثة االممية( والكثير من أعضاء مجلس 
المبعوثين  عمل  على  تحفظ  لديهم  النواب 
ال��س��اب��ق��ي��ن وال��م��ب��ع��وث ال��ح��ال��ي ف��ي ع��دم 

الشفافية وعدم الجدية .
من  ابتداء  الليبيون  ينتظرها  امال  كلها 
الليبيون عليه  اتفاق الصخيرات الذي علق 
األزم��ة  تعمقت  لألسف  ولكن  كبيرة  آم��اال 
وتشتت الجهود وضعف األداء وبعض مضي 
الصخيرات  ات��ف��اق  على  عامين  م��ن  أكثر 
ننتقل إلى  باليرمو لعلها تكون محطة أخرى 
هذا  تقديري  وبحسب  واألماني  اآلمال  من 
المؤتمر لن يقدم حديث للييبين ما لم يضع 
الليبيون نصب أعينهم ليبيا والجلوس على 
طاولة واحدة ورمي كل الخالفات جانبا من 

أجل ليبيا والليبيين . 
تؤيد  ال  أن��ك  يبدوا  حديثك  من   -
هل  الوطن  خ��ارج  تجرى  ح���وارات  أي 
أنت من مؤيدي الحوارات داخل الوطن 
ليبّيا  )حوارا  ومشايخ  عقالء  بواسطة 

ليّبيا( ؟
االجتماعات  مثل هذه  وينظم  ينسق  من 
وهذه  دول  هي  الحالي  بالوضع  تعنى  التي 
وتختلف   فيها  تتفق  مصالح  لديها  ال��دول 
اآلن في  تتحكم  الدول  يعلم من هي  والكل 
الملف الليبي التي تبحث مصالحها لتقسيم 
الكعكة في هذي االجتماعات وعلى حسب 
لنكن متفائلين وليكن آخر اجتماع  تقديري 
على حكومة  يتفقوا  أن  الليبيون  منه  يتوقع 
واحدة ومجلس رئاسي يشترك فيه الجميع 
لو  م���اذا  ي��ط��رح نفسه  ال���ذي  ال��س��ؤال  لكن 
أخفق اجتماع باليرمو ماذا علي الليبيون أن 
دولة  انتظار مؤتمر آخر في  ؟ هل  يفعلوا  
اخرى أم ننظر في مصلحة ليبيا والليبيين 
المحاصصة  عن  وننأى  بعض  مع  ونجلس 
وأن  الواحد  الوطن  بعين  وننظر  الجهوية 
ال يتدخل فينا األجنبي مهما حاول وأتمنى 
من المشاركين في مؤتمر باليرمو سواء في 
على  أو  ال��دول  مع  الجماعية  اجتماعاتهم 
الفردية مع بعض  تلك االجتماعات  هامش 
الدول  بعض  من  استقطابهم  يتم  أو  الدول 

بشأن تمرير أجندات داخل ليبيا .
- باليرمو .. هل هو امتداد لباريس 

أم نهاية التفاق باريس ؟
ايطاليا  بين  خالف  هناك  أن  نعلم  كلنا 
يدعى  والكل  الليبي  الملف  على  وفرنسا 
الحلول  وإي��ج��اد  الليبي  بالشأن  اهتمامه 
إن  األم���ر  ف��ي حقيقة  ول��ك��ن  س��ري��ع  بشكل 
ليبيا  تبيقى  أن  االط��راف على  اتفقت هذه 
ويمثل  واحد  رئاسي  بمجلس  واحدة  وحدة 
وطنية  ووح���دة  حكومة  كذلك  الليبين  ك��ل 
واح���دة ، إن ه��ذا االم��ر ف��ي اع��ت��ق��ادي لن 
يأخذ كل هذا الوقت من اتفاق الصخيرات 
إلى باريس إلى باليرمو لكن تتفق االطراف 
من  جدية  هناك  أن  ترى  عندما  الخارجية 
تسوية  إلى  والوصول  المتنازعة  األط��راف 

سريعة .
السلطة  ه���و  ال���ن���واب  م��ج��ل��س   -
وفق  البالد  في  الوحيدة  التشريعية 
االتفاق  ع��ززه  وم��ا  الشعب  انتخابات 
السياسي الذي تبناه المجتمع الدولي 
الشرعية  بساط  أن  ت��رى  أال   لكن   ..

السادة  أق���دام  تحت  م��ن  يسحب  ب��دأ 
يعانيه  الذي  االنقسام  بسبب  النواب 

المجلس؟
بناء  ال��ن��واب  مجلس  ان��ت��خ��اب��ات  ت��م��ت 
الصادر  لسنة 2014   10 رقم  قرار  على 
ذهبت  إث���ره  وع��ل��ى  ال��وط��ن��ي  المؤتمر  م��ن 
الليبيون  وذه���ب  لالنتخابات  المفوضية 
النتائج وها هم  لصناديق االقتراع وظهرت 
النواب متواجدين تحت قبة البرلمان ولكن 
لألسف هناك أياٍد أخرى ربما تكون مسّيرة 
النواب وحاولت  بمجلس  الخارج عبثت  من 
أن تجر المجلس كثيرا إلى الخلف وحاولت 
أن تعطل مجلس النواب وحاولت أن تصدر 
شرعية  بعدم  العليا  المحاكم  من  األحكام 
ال��ن��واب وك��ل ه��ذه األم���ور لألسف  مجلس 
معاناة  وأيضا  والتشظي  االنقسام  سببت 
تركوا  لو  األف��ع��ال،  ه��ذه  مثل  من  المواطن 
مجلس النواب يعمل وحملوه المسؤولية لما 

وصلنا إلى هنا.
حذو  الوطني  المؤتمر  حذا  لو  ولألمانة 
المجلس الوطني االنتقالي في مسالة تسليم 

السلطة لما حدث ماحدث في ليبيا .
- ماهي النتائج المرجوة من تشكيل 
خلفية  على   جديد  رئ��اس��ي  مجلس 

االتفاق بين مجلس النواب والدولة ؟
متأخرا  جاء  األمر  هذا  تقديري  حسب 
والبعثة األممية كانت سببا في هذا األمر، 
النواب  مجلس  من  ح��وار  لجان  تشكيل  تم 
اللجان  هذه  البعثة  ودعت  الدولة  ومجلس 
لالجتماع في تونس وخالل يومين أو ثالثة 
ولكن  الطرفين  بين  ممتازة  النتائج  كانت 
عدم  في  واضحة  ليست  األسباب  لألسف 
استمرار البعثة في دعوة هذه اللجان للحوار 
والتقارب، دخلت هذه اللجان في إجازة من 

البعثة غير مسببة بدون أسباب تذكرها .
-  ي��ش��ي��ر ك��ل ال��ذي��ن ذه��ب��وا إل��ى 
والرأي  الصحفيين  من  وعدد  حوارات 
العام أنه عندما يتواصل الليبيون إلى 
في  وتدخل  البعثة  تفلت  األزم��ة  حل 
أمور أخرى .. هل البعثة األممية سبب 

في إطالة األزمة ؟ 
ل��و ع��رج��ن��ا ع��ل��ى ت��اري��خ ب��ع��ث��ات األم��م 
التي  الملفات  كل  نجد  العالم  في  المتحدة 
إلى  المتحدة  األمم  من  بعثة  أمورها  تولت 

اآلن لم تقفل بعد .
اليمن  ملف  المتحدة  األمم  تولت  حديثا 
وملف سوريا ، ملف ليبيا ، ملف العراق .. 
كل هذه الملفات لم تنجز بل عندما يتقدم 
تجد  االم��ام  إلى  خطوات  األرض  أصحاب 
ما  دائما  الخلف  إلى  تسحبهم  البعثة  هذه 
تحمل المسؤولية للمتحاورين ولكن لألمانة 
البعثة  م��ن  األخ��ي��رة  الفترة  ف��ي  ح��دث  م��ا 
األممية فيما يخص التواصل فيما بين لجنتي 

الحوار لمجلس الدولة ومجلس النواب كان 
هناك انسحاب واضح من المبعوث األممي 
الستكمال  أخرى  الجتماعات  التنسيق  في 
مجلس  بين  الشائكة  واألم��ور  الملفات  كل 
النواب ومجلس الدولة ولكن أدرك أن البعثة 
قصرت في هذا الشأن وما يؤكد كالمي أن 
اتفقوا على  الدولة  النواب ومجلس  مجلس 
تكترث  ولم  الرئاسي  المجلس  تشكيل  آلية 
بل  االتفاق  لهذا  اهتماما  تولي  ولم  البعثة 

هرولت لمؤتمر باليرمو .
تقييمكم  م��ا  ح��وم��ة  احميد  د.   -
الرئاسة  وهيئة  النواب  مجلس  لعمل 

خالل المدة الماضية ؟
الليبين  يجمع  أن  النواب  مجلس  ح��اول 
في داخل ليبيا من خالل إلغاء قانون العزل 
السياسي  وكذلك إصدار قانون العفو العام 
القرارات لمحاولة لم شمل  وإصدار عديد 
الليبين المتشتتين سواء في الداخل أو في 
تعيق  كبيرة  تحديات  هناك  وكانت  الخارج 

عمل مجلس النواب 
وتعرض أيضا إلى محاولة بائسة لتفجير 
تعرض   ، فيه  متواجدين  واألعضاء  المقر 
لحكم محكمة عليا ينص على عدم شرعية 
لم  ال��ن��واب  مجلس  ول��ك��ن  ال��ن��واب  مجلس 
يلتفت إلى الخلف وذهب إلى ما أوكله إليه 
الناخبون وشكل حكومة مؤقتة ومنحها ثقة . 
وال��دول��ة  ال��ن��واب  مجلس  توصل   -
رئاسي  مجلس  تشكيل  على  لألتفاق 
النتائج  ما  ونائبين  رئيس  من  جديد 

المرجوة من تشكيل هذا المجلس ؟
ما توصلت إليه لجان الحوار من مجلس 
النواب ومجلس الدولة ليس تشكيل مجلس 
رئاسي بل اتفقوا على آلية تشكيل المجلس 

الرئاسي من رئيس ونائبين وبالتأكيد أهمية 
هذا المجلس المصغر أوال توحيد مؤسسات 
الدولة وأيضا ترتيب والذهاب إلى انتخابات 
رئاسية وبرلمانية ومحاولة تقديم الخدمات 
لكل مستحقيها في كل مناطق ليبيا فهناك 
تشكيل  في  نجحنا  لو  األم��ور  من  العديد 
مجلس رئاسي لزاما عليه أن يقوم بكل هذه 
األم��ور في أس��رع وق��ت ممكن ، وف��ي ذات 
الوقت يجب أن يذهب للتحضير النتخابات 

رئاسية وبرلمانية .
مجلس  تشكيل  يتم  لم  ح��ال  في   -
النواب  مجلس  سيذهب  ه��ل  رئ��اس��ي 
إلى انتخابات طبقا لقانون قم 5 للعام 

2014 النتخاب رئيس مباشر ؟
أصدر مجلس النواب قرار رقم 5 بشأن 
الشعب  من  مباشر  وبشكل  رئيس  انتخاب 
االجتماع  من  خيرا  المتأملين  من  ولنكن 
القادم سوف نرى النتائج  ومن ثم ال خيار 
للمجالس سواء مجلس النواب أو المجلس 
األعلى للدولة والحكومة المؤقتة أو حكومة 
الوفاق إال تكثيف الجهود من أجل اإلعداد 
مناطق  كل  في  ونزيهة  حرة  انتخابات  إلى 
وإن  برلمانية  أو  رئاسية  كانت  س��واء  ليبيا 
كانت هناك نية صادقة من المجتمع الدولي 
باستطاعتهم  االنتخابات  ه��ذه  إج��راء  في 
ذلك  غير  النوايا  كانت  إن  ولكن  ذلك  فعل 
على  الليبيون  اتفق  ولو  يتم  لن  األم��ر  فإن 

األمر برمته .
لتوحيد  تجري  ح���وارات  هناك   -
وصلت  أي��ن  إل��ى  العسكرية  المؤسسة 
هذه  نتائج  ه��ي  وم��ا  ال��ح��وارات  ه��ذه 

الحوارات؟
اللجنة  ح��ث  ف��ي  العامة  ال��ق��ي��ادة  دأب��ت 
مع  ال��ت��واص��ل  ف��ي  خ��الل��ه��ا  م��ن  المشكلة 
ضباط الجيش الليبي في باقي مناطق ليبيا 
وتمت  العربية  مصر  جمهورية  وبمساعدة 
وهذا  واالجتماعات  اللقاءات  من  العديد 
أمر جيد ومحمود لكل الليبيين ولم نجد أي 
يصلح  ولم  االجتماعات  هذه  ضد  شخص 
حال البالد إال لتوحيد هذه المؤسسة وأن 
تكون لها قيادة واحدة في كامل البالد وعليه 
والمؤتمرات  السياسية  االتفاقات  تفلح  لن 
الدولية ولن تفلح كل المبادرات إن لم توجد 
المؤسسة العسكرية لبسط األمن والحفاظ 

على سياسة الدولة من خاللها . 
الذي  الليبي  الجنوب  عن  كنائب   -
يعاني من هجمات العصابات المسلحة 
وعمليات سطو وخطف وابتزاز وتغيير 
ما  منه،  العائالت  ون��زوح  ديموغرافي 
األسباب التي جعلت من الجنوب مرتعا 

لهذه العصابات ؟ 
السبب الرئيسي لما يحدث في الجنوب 
هو صراع سياسي الذي تترتب عليه أجسام 

الليبي  الجنوب  م��ن  جعلت  ع��دة  سياسية 
للمؤسسة  فكان  الصراعات  لهذه  ضحية 
العسكية تحد كبير في محاربة اإلرهاب في 
بنغازي ثم انتقلت معارك التحرير إلى درنة 
نية  هناك  واآلن  قصيرة  م��دة  في  وانتهت 
صادقة للتوجه إلى الجنوب من قبل الجيش 
والحصار  اإلم��ك��ان��ي��ات   قلة  رغ��م  الليبي 
المفروض على تسليح الجيش الليبي ولكن 
ال��ق��وات  على  الضغط  ع��ن  يثنينا  ال  ه��ذا 
المسلحة لبسط سيطرتها في الجنوب الذي 

يضم قاعدة واسعة تؤيد الجيش الليبي .
إلى هجمات  تتعرض  الجنوبية  المنطقة 
كالمعارضة  مسلحة  جماعات  من  مختلفة 
من  داع���ش  وتنظيم  ج��ان��ب  م��ن  التشادية 
يمتهن  مفتوحة  منطقة  فأصبحت   ، جانب 
فيها السراق المجرمين كل صنوف اإلرهاب 

والجريمة 
عسكرية  عملية  إل��ى  تحتاج  فالمنطقة 

واسعة لبسط األمن وفرض هيبة الدولة 
في  القرارات  من  العديد  أقررتم   -
آخرها  ك��ان  والمواطن  الوطن  صالح 
قرار زيادة مرتبات المعلمين هل هناك 
قرارات تخص الجهاز اإلداري أو الجهاز 

الوظيفي بشكل عام؟
مجلس النواب عاكف على دراسة قرارات 
اليوم  جلسة  وفي  الجانب  هذا  في  عديدة 
كان مطروحا مشروع  قانون إلعادة  النظر 
في مرتبات المتقاعدين ، وشكلت لجنة من 
النواب  لمجلس  والمالية  التشريعية  اللجنة 
االجتماعية  والشؤون  العمل  لجنة  وكذلك 
مع  والتواصل  المالية  وزارة  مع  للتواصل 
صندوق التضامن االجتماعي لالتفاق على 
في  وسيعرض  القانون  لهذا  نهائية  صيغة 

الجلسات القادمة إقرار هذا القانون    
مجلس  رئ��اس��ة  هيئة  ل���دى  ه��ل   -
ن��ي��ة الت��خ��اذ إج����راءات  ال���ن���واب أي 
الداخلية  الالئحة  تطبيق  بخصوص 
ال��ن��واب  م��ن  ع���دد  تغيب  ب��خ��ص��وص 
وصفتهم  كما  معرقلين  باعتبارهم 

رئالسة مجلس النواب ؟
ه��ذا األم��ر مهم ج��دا وي��دل على حسن 
نية أعضاء مجلس النواب تجاه كل األجسام 
إلى  يلتحقوا  لم  الذين  زمالئنا  أو  األخ��رى 

هذه اللحظة  
الداخلية  الالئحة  أن  م��ن  ال��رغ��م  على 
النواب  مجلس  م��ن  عضو  تغيب  أن  تقول 
أربع حلسات متتاية يعتبر ساقط العضوية 
القلوب  تصفى  حتى  الفرصة  تركننا  ولكن 
وبالفعل التحق الكثير منهم عندما ميز الغث 
من السمين ولكن لالسف هناك أعضاء لم 
وهذا  المجلس  مع  اللحظة  حتى  يلتحقوا 
الجلسات  ن��ص��اب ع��ف��د  أث���ر ع��ل��ى  األم���ر 
ونصاب التصويت وأنا على يقين أن لو كان 
لهم  تركوا  لما  الوطني  المؤتمر  في  األم��ر 
حتى أربع جلسات ولسقطت عضوية هؤالء 
األعضاء ولكننا لم نلتفت إلى هذا األمر بل 

التفتنا إلى مصلحة الوطن 
ولكن أعتقد أن جلسة التاسع عشر من 
األمر  هذا  مناقشة  ستتم  الجاري  نوفمبر 
بهذا  ق���رارا  ال��ن��واب  مجلس  يتخذ  وس��وف 

الشأن 
في  النائب  سيادة  أخ��ي��رة   كلمة   -

ختام هذا اللقاء
أدعو كل الليبيين الشرفاء الغيورين على 
ليبيا  هذا الوطن أن يدعموا االتفاق داخل 
والذهاب في هذا  الليبي  الليبي  الحوار  أو 
االتجاه ، عدا ذلك ما هو إال مضيعة للوقت 
للنهب  البالد  وتعرض  لألموال  واستنزاف 
الديمغرافي  والتغيير  والتفتيت  والسرقة 
والكثير من األمور التي ستحدث إن طالت 

هذه األزمة.

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد »أحميد حومة« في مقابلة تلفزيونية عبر قناة المستقبل الليبية إنه على يقين أن من وراء 
االنقسام وتشرذم البالد هي أياٍد خفية خارجية والكثير من أعضاء مجلس النواب لديهم تحفظ على عمل المبعوثين السابقين والمبعوث الحالي.

وتنشر الديوان نص المقابلة مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد »أحميد حومة« والتى اجراها المذيع عبدالسالم المسالتي. 
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رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي يجتمع مع السادة غرفة التجارة والصناعة والزراعة

مراسم التسليم واالستالم بين عميد بلدية المرج ورئيس المجلس التسييري للبلدية 

اجتماع رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي مع وكيل وزارة الصحة 

بلدية سرت ومكتب الرعاية الصحية يستعدان للبدء في انطالق الحملة الوطنية للتطعيمات

بلدية سرت تسلم المعدات المكتبية والقرطاسية الخاصة بمراقبة التعليم

عميد بلدية توكرة يستقبل إدارة نادي الخطاف الرياضي

التسييرى  المجلس  رئ��ي��س  اج��ت��م��ع 
لبلدية بنغازي الصقر بوجوارى لمناقشة 
العديد من االمور التي من شأنها تقديم 
للمواطنين  وال���خ���دم���ات  ال��ت��س��ه��ي��الت 
على  االت��ف��اق  ت��م  حيث  بنغازي  بمدينة 
التجارة  غرفة  وحضور  مشاركة  ضرورة 
االجتماعات  لكافة  والزراعة  والصناعة 
التي  االقتصادي  الشأن  ذات  واللقاءات 

تعقد بالمدينة ، 

مابين  المشتركة  ال��ت��ع��اون  وك��ذل��ك 
والصناعة  التجارة  وغرفة  بنغازي  بلدية 
وال�����زراع�����ة ع���ل���ى إق����ام����ة ال���م���ع���ارض 
وال��م��ؤت��م��رات واألن��ش��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة، 
و ال��ع��م��ل ع��ل��ى دع����وة رج����ال االع��م��ال 
والشركات العالمية لزيارة مدينة بنغازي 
كما تم االتفاق على إحياء اليوم العالمي 
الصغرى  والمشروعات  االعمال  لريادة 
بنغازي  بلدية  مع  بالتعاون  والمتوسطة 

والذي يوافق يوم 2018/11/12 م .

-2018 الموافق  الخميس  يوم  أقيمت 
تسودها  احتفالية  المرج  بمدينة  11-8م 
روح األخوة والمحبة، تمت من خاللها عملية 
المرج  بلدية  عميد  بين  واالستالم  التسليم 
المجلس  ورئ��ي��س  ال��رخ  أن��ور  وهبي  العقيد 
صلهوب  وليد  المهندس  للبلدية  التسييري 

بالصالة الملكية بمدينة المرج.
عن  مندوبي  األخ��وة  من  لفيف  بحضور 
قبل  من  المشكلة  واللجنة  ال��ن��واب  مجلس 
وزارة الحكم المحلي ومشايخ وحكماء بلدية 

المرج ومنسقي قطاعات البلدية. 
بهذه  المعبرة  الكلمات  أعطيت  حيث 
المناسبة وهي األولي في تاريخ ليبيا، حيث 

علي ضرورة  الرخ  وهبي  البلدية  عميد  أكد 
إقامة االحتفالية بهذه الطريقة للتأكيد علي 

مصلحة الوطن قبل كل شئ.
الفريق  سيادة  تكريم  تم  المناسبة  وبهذه 
العامة  األرك��ان  رئيس  الناظوري  عبدالرزاق 
للجيش الليبي من قبل عميد البلدية باإلضافة 
إلي تكريم عميد بلدية المرج السابق العقيد 
البلدية  دي���وان  وكيل  وال��س��ادة  ال��رخ  وهبي 
الشؤون  ومدير  العيش  عبدالوهاب  األستاذ 
اإلداري���ة األس��ت��اذ مصطفى زي��د وع��دد من 
موظفي المجلس البلدي السابق تقديرا لما 
فترة  طيلة  ومخلصة  كبيرة  جهود  من  بذلوه 
عملهم متمنين للجميع كل التوفيق والسداد.

التي  المشروعات  متابعة  إطار  في 
ضمن  ب��ن��غ��ازي  ببلدية  تنفيذها  يتم 
االس��ت��ق��رار  إع���ادة  لجنة  م��ش��روع��ات 
المجلس  رئيس  التقى  بنغازي  لمدينة 
التسييرى لبلدية بنغازي يوم الخميس 
المهندس – الصقر عمران بوجواري 
وكيل   / كويري  سليمان  نادر  الدكتور 
حيث  الكبرى  بنغازي  الصحة  وزارة 
تنفيذ  نسب  االجتماع  خ��الل  نوقش 
ال��م��ش��روع��ات وم���ا إذا ك���ان ه��ن��ا أي 

تنفيذها  تعيق  ع��راق��ي��ل  أو  م��ش��اك��ل 
من  ع��رض مجموعة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
المشروعات التي من الممكن تنفيذها 
م��ن خ��الل لجنة إع���ادة االس��ت��ق��رار و 
لكافة  الحالي  الوضع  على  ال��وق��وف 
والمراكز  وال��ع��ي��ادات  المستشفيات 
الصحية ببلدية بنغازي وإمكانية توفي 
كافة احتياجاتها حتى تتمكن من توفير 
الرعاية  و  الطبية  ال��خ��دم��ات  ك��اف��ة 

للمواطنين بالمدينة.

اكد مدير مكتب الرعاية الصحية 
الحملة  عام  ومشرف  سرت  االولية 
محمد  السيد  للتطعيمات  للوطنية 
الخدمات  أن  ادري��س  الرحمن  عبد 
الصحية ببلدية سرت ومكتب الرعاية 
في  للبدء  يستعدان  األولية  الصحية 
للتطعيمات  الوطنية  الحملة  انطالق 
شعار  تحت   2018 الحالي  للعام 
ان  وق��ال  اطفالنا  اج��ل  م��ن  بيد  ي��د 
لألطفال  تعطى  ال��ت��ي  التطعيمات 
خ����الل ال��ح��م��ل��ة ه���ي ض���د م��رض 

والحميرا  والحصبة  االط��ف��ال  شلل 
ال��والدة  سن  من  أ  فيتامين  واعطاء 
وحتى عمر 14 عاما واشار إلى أن 

العدد المستهدف خالل ايام الحملة 
سرت  ببلدية  للتطعيمات  الوطنية 
وط��الب  اط��ف��ال  م��ن 62337  اكثر 

مؤسسات تعليمية وان الحملة برعاية 
االمراض  لمكافحة  الوطني  المركز 
موعد  تحدد  ان  المتوقع  م��ن  التي 
انطالق الحملة قبل منتصف الشهر 
الجاري هذا وعقدت ادارة الخدمات 
م��دراء  مع  اجتماع  بسرت  الصحية 
بسرت  الصحية  والوحدات  المراكز 
من  ع��دد  لبحث  خصصته  اجتماعا 
الترتيبات  بوضع  تتعلق  المواضيع 
الوطنية  للحملة  واالس���ت���ع���دادات 

للتطعيمات بسرت قريبا

بحضور عميد بلدية سرت السيد مختار المعداني 
عيادة  صالح  السيد  سرت  البلدي  وعضوالمجلس 
الكافي  عبد  مفتاح  السيد  س��رت  التعليم  ومراقب 
العباني  عمار  السيد  التخطيط سرت  مكتب  ومدير 

التعليم  بمراقبة  والتوثيق  المعلومات  مكتب  ومدير 
السيد عادل لبز، قامت بلدية سرت بتسليم معدات 
التعليم سرت  الخاصة بمراقبة  والقرطاسية  مكتبية 
كمبيوتر حديثة وطابعات  اجهزة  التجهيزات  وتشمل 

ليزرية وآالت تصوير مستندات وورق تصوير باإلضافة 
للقرطاسية،وتأتي هذه الخطوة باعتبار قطاع التعليم 
احد اهم القطاعات ويخدم شريحة كبيرة من سكان 

البلدية من معلمين واداريين وطالب .

توكرة  بلدية  عميد  استقبل 
سعد  سليمان  محمود  األستاذ 
الخطاف  ن��ادي  رئيس  بمكتبه 
ونائب  اعبيد  علي  ال��ري��اض��ي 
رئ��ي��س ال���ن���ادي خ��ال��د ك��رك��ار 
بالنادي  المالية  إدارة  وم��دي��ر 
فوزي الحوريش وذلك لمناقشة 

المواضيع التي تخص تجهيزات 
ال��دوري  ف��ي  للمشاركة  ال��ن��ادي 
ال���ري���اض���ي ال����ع����ام ل��ل��م��وس��م 

.2019،2018
ه����ذا وش���ك���ر ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة 
الخطاف  ال��ن��ادي  إدارة  ت��وك��رة 
الرياضي الجهود المبذولة التي 

النادي  إدارة  مجلس  اتخاذها 
تجاه الالعبين من حيث الكفاءة 

الجسدية .
توكرة  بلدية  عميد  أن  يذكر 
توكرة  البلدي  المجلس  وعضو 
قد حضر مباراة ودية بين فريق 

اإلصرار وفريق الخطاف .

المجلس البلدي البيضاء يؤدي اليمين 
القانوني للمرحلة الثانية من المجلس البلدي 

السيد«عادل  المحلي  الحكم  وزارة  وكيل  أمام 
البلدي  المجلس  أدي  ال���وزاره  وبمقر  ال��زاي��دي« 
من  الثانية  للمرحلة  القانوني  اليمين  البيضاء 
عمله  واستمرار  البيضاء  لبلدية  البلدي  المجلس 
جديدة  ان��ت��خ��اب��ات  حين  إل��ي  تسييري  كمجلس 
وال��س��ادة  »رئ��ي��س��ا  حسين  »ع��ل��ي  السيد  ب��رئ��اس��ة 

االعضاء أعضاء للمجلس التسييري...
نسأل الله ان يوفقهم جميعا لما فيه خير للعباد 

والبالد...

و  الكهربائية  ال��ط��اق��ة  ح��م��اي��ة  إدارة  أع��ل��ن��ت 
ترهونة  المستهلكين  خدمات  دائ��رة  مع  بالتنسيق 
الغير  الكهربائية  التوصيالت  قطع  حملة  انطالق 
أصحاب  من  الديون  وتحصيل  وجباية  الشرعية 
المحالت التجارية و الصناعية و الزراعية بمدينة 

ترهونة .

يبحث عميد بلدية جالو الدكتور شعيب األمين 
جالو  ببلدية  والخدمية  التنفيذية  المكاتب  م��ع 
البلدية  تواجه  التي  والمختنقات  المشاكل  أه��م 
والقطاعات التابعة لها وعرض السيد عميد البلدية 
والصعوبات  المشاكل 
وال��خ��دم��ي��ة  المعيشية 
واألم��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه 
ال��ب��ل��دي��ة ب��ش��ك��ل خ��اص 
وعموم الجنوب الشرقي 
في  البلدية  عمل  وآلية 
الفترات القادمة. وتمت 
مناقشة كافة الصعوبات التي تواجه القطاعات وتم 
االتفاق علي تشكيل لجنة من البلدية والقطاعات 
لتذليل الصعاب وتقديم الخدمات للمواطنين سواء 

في الجانب الصحي أو المعيشي أو األمني .

انطالق حملة قطع التوصيالت الكهربائية 
الغير الشرعية بمدينة ترهونة

اجتماع بلدية جالو مع المكاتب التنفيذية 
والخدمية لتقديم الخدمات للمواطنين

اشراف : سعيد الصيد



مهرجان حلم بنغازي

دوره تدريبية في مجال النطق والتخاطب 

اختتم دورة اعداد القيادات النسائية بمدينة البيضاء

اختتم دورة الدعم النفسي األجتماعي

الجمعة  منظمة  االول  أمس  مساء  اقامت 
وإعالن  بنغازي  حلم  مهرجان  وطن  ابتسامة 
انطالق مشروعها الخيري التعليمي واألنساني 

لدعم مرضي السرطان مشروع 39+1
وض���م ال��م��ه��رج��ان ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ع��روض 
فنانين  وايضا  والمواهب  الشعرية  و  الغنائية 
الفوتوغرافي  والتصوير  الرسم  في  بنغازي 

والنحت 
وصرح رئيس منظمة ابتسامة وطن »انس 
ماهو  بنغازي  حلم  مهرجان  بأن  المقصبي« 
اال ساعة الصفر ألنطالق مشروعنا الخيري 
السرطان  مرضي  لدعم  واألنساني  التعليمي 

مشروع 1 + 39 
و  للغات  العصرية  األكاديمية  تقف  حيث 
التدريب بجانب منظمة ابتسامة وطن و نفتح 
األبواب الستقبال طالب المدارس من الصف 
الثالث أبتدائي الي الثالث ثانوي وسعر الدورة 
40 دينار وسيذهب دينار من كل 40 الي دعم 
مشروع  لهذا سمي  السرطان  مرضي  اطفال 
اس��ت��ه��داف 3600  ن��ح��اول  وس���وف   39+1
المشروع سيستمر  أن  طالب شهرياً، مضيفا 
برامج  ع��دة  بداخله  حاماًل  سنوات   5 لمدة 
سوف  البرامج  وباقي   39+1 برنامج  واولها 

تكون فوق الطاولة في القريب العاجل.

اصدقاء  لجمعية  التدريب  قاعه  استضافت 
 4 من  الفترة  خ��الل  بنغازي  ذهنيا  المعاقين 
التدريبية  ال���دوري   2018 نوفمبر   8 وحتي 
ب��إش��راف  التخاطب  م��ج��ال  ف��ي  المتخصصة 
مجال  ف��ي  الخبير  الورفلي  رم��ض��ان  األس��ت��اذ 

النطق والتخاطب. 
المعلمات  م��ن  ع���دد  ال�����دورة  واس��ت��ه��دف��ت 
بمدرسه األمل لضعاف السمع وجمعيه اصدقاء 

المعاقين ذهنيا. 
وهدفت الدورة الي تطوير العناصر الوطنية 
وأط��ف��ال  السمع  ض��ع��اف  م��ج��ال  ف��ي  العاملة 
تطوير  ف��ي  مساهمتهم  بغية  داون  م��ت��الزم��ة 

الخدمات لألطفال ذوي اإلعاقة. 
وتميزت الدورة التدريبية التي استمرت لمدة 
خمسة أيام متتاليه باهتمامها بالجوانب النظرية 

والتطبيقية لتعليم وتدريب النطق والتخاطب.

الليبية  المنظمة  اختتمت 
الموافق  الخميس  يوم  للتنمية 
لألول من شهر نوفمبر الجاري 
بمدينة البيضاء الدورة التدريبية 
في  النسائية  القيادات  إلع��داد 
انطلقت  والتي  البيضاء  مدينة 
اكتوبر 2018   28 االحد  يوم 
بمعدل  متواصلة  اي��ام   5 لمدة 
واستهدفت  يوميا  س��اع��ات   8
عمرية  فئات  من  مشاركة   18
وم�����ج�����االت م��خ��ت��ل��ف��ة م��ن��ه��ن 
واعضاء  والمعلمات  الطالبات 

هيئة تدريس واعضاء مؤسسات 
المجتمع المدني واعضاء حركة 
الكشافة والمرشدات وموظفات 
وم��ه��ن��دس��ات  اع����اق����ة  وذوي 
ال��دورة  ه��ذه  تأتي  وحقوقيات، 
ضمن مشروع ليبية قائدة الذي 
شرق  مدن  في  المنظمة  تنفذه 
رائدة  انت  مشروع  ليبيا ضمن 
م��ع��ه��د صحافة  ي��ن��ف��ذه  ال����ذي 
مع  بالتعاون  والسالم  الحروب 
م��ؤس��س��ة ب��ن��دا ل��الس��ت��ش��ارات 

الدولية.

ال��دورة  الماضي  الخميس  يوم  مساء  أختتام 
األجتماعي  النفسي  ال��دع��م   « ح��ول  الدريبية 

للمتطوعين » الهالل األحمر الليبي بنغازي 
حيث  بالفرن  النفسي  الدعم  فريق  بإشراف 

شملت الدورة المحاور التالية 
1 - مفهوم الدعم النفسي األجتماعي

2 - المخاطر والمرونة وعوامل الحماية
3 - الرعاية الذاتية

4 - دعم األقران
5 - األسعافات األولية النفسية للمتطوعين

من  الصادر   « المتطوعين  رعاية   « دليل  من 
قبل المركز المرجعي للدعم النفسي األجتماعي 

لجمعيات  الدولي  األتحاد  التابع   PS Centre
الصليب األحمر والهالل األحمر 

شارك في هذه الدورة عدد من متطوعي الهالل 
تخصصاتهم  بمختلف  بنغازي  الليبي  األحمر 
ضمن  التدريبية  ال��دورة  هذه  وتأتي  وصفاتهم، 
ألعداد  التدريبية  ال��دورة  مشروع  أتمام  مشروع 
المدربين في مجال الدعم النفسي األجتماعي 

في  األخ��م��ر  ال��ه��الل  جمعية  ادارة  ووج��ه��ة 
المتدربين  لجميع  والتقدير  الشكر  الدورة  ختام 
لألستاذة  موصول  والشكر  والتزامهم  لتعاونهم 
منى اهويدي منسقة الفريق ومدربة الدورة على 

كل ما بذلته من مجهود .

الطفولة  لحماية  الدولية  المنظمة  اطلقت 
الماضي   الثالثاء  ي��وم  مساء  اإلع��اق��ة،  وذوي 
من  األولي  المرحلة   2018/11/7 الموافق 
لتعليم  الخاصة  المجانية  التدريبية  ال���دورة 
نفهمك«  »أفهمني  اإلش��ارة ضمن مشروع  لغة 
التضامن  لصندوق  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون 
لحماية  الدولية  المنظمة  بمقر  االجتماعي  
لمدة  ال��دورة  وتستمر  اإلعاقة  وذوي  الطفولة 

اسبوعين . 
ويلقى الدورة التدريبية المدرب سالم العالم 
وجه  وكذلك  المنظمة  جهود  على  أثنى  الذي 

الشكر للمتدربين على مستوى استيعابهم.
من جهته صرح السيد ناصر العرفي مدير 
صندوق  في  الدولي  والتعاون  التدريب  مكتب 
تعلم  لمشروع  وفقا  أنه  االجتماعي  التضامن 
لغة اإلشارة الذي تبنته الهيئة العامة لصندوق 
جميع  به  والمستهدف  االجتماعي  التضامن 
تم  الدولة  في  العاملة  بالقطاعات  العاملين 
الطفولة  الدولية لحماية  المنظمة  االتفاق مع 
وذوي اإلعاقة لتنفيذ برنامج تدريبي في مجال 
لغة اإلشارة تحت شعار »أفهمني نفهمك« الذي 
أول��ي  كمرحلة  الماضي  الثالثاء  ي��وم  انطلق 

وسيستمر لتعم الفائدة علي الجميع . 

عقدت مفوضية المجتمع المدني يومي السبت 
واألحد الثالث والرابع من شهر نوفمبر الجاري 
اجتماعها الدوري السنوي بحضور اإلدارة العامة 

للمفوضية وكل من الفروع والمكاتب.
المجتمع  لمفوضية  التنفيذي  المدير  وافتتح 
االجتماع  المقصبي”  “ابراهيم  السيد  المدني 
بكلمة ترحيبية ثم توالت المناقشات بين اإلدارة 
التنفيذية مع فروعها ومكاتبها جملة من الملفات 
المفوضية  تقسيم  إشكاليات  رأسها  على  ك��ان 
عن  التسييرية  الميزانية  غياب  إلى  باإلضافة 

المفوضية منذ ثالث سنوات .
جانبا  للمفوضية  ال��س��ن��وي  ال��ل��ق��اء  وتضمن 
االلكترونية  البوابة  مع  بالتعامل  يتعلق  تدريبيا 
مدير  تولى  حيث  حديثا  المستحدثة  للمفوضية 
السيد  الفروع  التوثيق وشؤون  التسجيل و  إدارة 
الفروع  م��دراء  السادة  تعريف  المعدانى  سالم 

والمكاتب بأهمية وآليات عمل البوابة .
كل  عبر  للمفوضية  السنوي  اللقاء  وخ��الل 
عن  مداخالتهم  خالل  والمكاتب  الفروع  م��دراء 
المفوضية  وح��دة  تمس  محاولة  ألي  رفضهم 
وطالبوا بابعادها عن التجاذبات والصراعات كما 
التسييرية  الميزانية  صرف  ضرورة  على  أكدوا 
ال��ذي  ب��دوره��ا  القيام  للمفوضية  يتسنى  حتى 

أنشئت من أجله .
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انطالق مشروع 
»أفهمني نفهمك«

نشطاء المجتمع المدني في طبرق يكرمون وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف 
ك����رم ع����دد م���ن ن��ش��ط��اء 
المدني  المجتمع  منظمات 
الداخلية  وزي��ر  طبرق  ببلدية 
المؤقتة  الليبية  الحكومة  في 
بوشناف  إبراهيم  المستشار 
لهم  استقباله  خ��الل  وذل���ك 
في  بمكتبه  الماضي  األربعاء 
في  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  دي����وان 
منطقة قرنادة، بحضور وكيل 
ميلود  العقيد  الداخلية  وزارة 

جواد سليمان.  
تكريميا  الوفد درعا  وقدم 
ل��ل��وزي��ر وذل����ك ل��ت��دخ��ل��ه في 
اإلف��������راج ع����ن ش��ح��ن��ة م��ن 
ال��الزم��ة  الكيميائية  ال��م��واد 
بمحطة  ال��ت��ح��ل��ي��ة  ل��ع��م��ل��ي��ة 
طبرق وغيرها من المحطات 
ال��م��دن  بمختلف  المنتشرة 

الليبية.
الشحنة  ه��ذه  واح��ت��ج��زت 
م����ن ال����م����واد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
التحلية  ل�محطات  التشغيلية 

وتنقية آبار المياه والتي جرى 
عن  ال��خ��ارج  م��ن  استيرادها 
 ، مصرفية  اعتمادات  طريق 
في ميناء بنغازي البحري من 

قبل حرس الجمارك. 
تدخل  الداخلية  وزير  لكن 
لإلفراج عنها نتيجة انخفاض 
لتحلية  طبرق  محطة  إن��ت��اج 
م��ي��اه ال��ب��ح��ر إل���ى أك��ث��ر من 

ال��ن��ص��ف إض��اف��ة إل���ى تلوث 
ع����دد م���ن آب����ار ال��م��ي��اه في 

مناطق مختلفة من ليبيا.
ومحطة طبرق تبلغ قدرتها 
اإلنتاجية 36 ألف لتر مكعب 
م��ادة  لكن  يومًيا  المياه  م��ن 
م��ان��ع ال��ت��رس��ي��ب األس��اس��ي��ة 
التي  التحلية  لعملية  الالزمة 
تسببت  الميناء  في  احتجزت 

المحطة  إنتاج  انخفاض  في 
في  تسبب  م��ا  النصف  إل��ى 

أزمة للمياه في طبرق.
المجتمع  ن��ش��ط��اء  وث��م��ن 
هذه  ط��ب��رق  ببلدية  ال��م��دن��ي 
الدولة  أن  مؤكدين  الخطوة، 
تحتاج للرجال الغيورين الذين 
يتدخلون في األوقات الصعبة 

ألجل المواطن.

وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل، ق��دم 
في  المدني  المجتمع  نشطاء 
للسيد  تكريميا  درع��ا  طبرق 
العقيد  الداخلية  وزارة  وكيل 
وذل��ك  سليمان  ج���واد  ميلود 
الداخلية  وزارة  ف��ي  ل����دوره 
وعمله مع الوزير على استتباب 
كما  المواطن،  وتأمين  األم��ن 
لمدير  تكريمي  ب��درع  تقدموا 
ال���ج���م���ارك ال��ع��م��ي��د ح��اف��ظ 

الشيخي.
مكتب  مدير  ال��وف��د  وض��م 
المدني  المجتمع  مفوضية 
األس����ت����اذ ن���اص���ر م��ل��ي��ط��ان، 
وعضو المجلس البلدي طبرق 
ال��دره��اب  فريحة  األس��ت��اذة 
الثقافة  لجنة  رئ��ي��س  وه���ي 
بالمجلس،  المدني  والمجتمع 
كما ضم كل من السادة فيصل 
الطيب،  وص��اب��ر  ال��ش��اع��ري، 
ومعتزبالله  عثمان،  وق��دري��ة 

شحات، وعلي احمد.

مفوضية المجتمع المدني تعقد اجتماعها الدوري 
السنوي وترفض أي محاولة تمس وحدة المفوضية



اجتماع موسع مابين شركتى الخليج العربي للنفط و »OMV« النمساوية

ليبيا تستكمل التوسع في الغاز البحري بحلول نهاية العام

المدار الجديد تعلن عن عودة التغطية لغرب بنغازي بعد توقف دام عشرة أيام

استقبل يوم االحد الموافق 
قاعة  بمقر   2018/11/4
الخليج  بشركة  االجتماعات 
السيد/محمد  للنفط  العربي 
ب��ال��ق��اس��م ب��ن ش��ت��وان رئيس 
الخليج  بشركة  اإلدارة  لجنة 
العربي للنفط والسيد/ فضل 
الله احتيتة عضو لجنة اإلدارة 
لالستكشاف واإلنتاج واإلمداد 
فرج  وال��س��ي��د/  والمعلومات 
لجنة  عضو  المشاي  مسعود 
والصيانة  للعمليات  اإلدارة 
وال��م��ص��اف��ي وال��س��ي��د/ عبد 
المطلب صالح آدم عضو لجنة 
والمشاريع  للهندسة  اإلدارة 
والتصنيع واإلتصاالت وموقع 
قنفودة والسادة اعضاء لجنه 
و  العامون  وال��م��دراء  اإلدارة 
العالقة  ذات  اإلدرات  م��دراء 
بمنطقة التعاقد مع مديرعام 
 OMV“ ف��ي«  ام  »او  شركة 
 ROLAND ال����س����ي����د/ 
وال��وف��د   PERDACHER
معهم  عقد  حيث  له  المرافق 

اعمال  لمتابعة سير  اجتماعاً 
بمنطقة  القائمة  المشاريع 
التعاقد 91، هذا وقد حضر 
االج���ت���م���اع ال��س��ي��د /ف��ه��م��ي 
ف���رج ش��ع��ي��ب م��دي��ر ال��ف��ري��ق 
التعاقد  لمنطقة  المشترك 
لما  اللذان قدما شرح  ونائبه 
السيد  شدد  وقد  انجازه،  تم 
علي  اإلدارة  ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س 
أهمية عقد هذه االجتماعات 
وايضا  ب��ن��غ��ازي،  مدينة  ف��ي 
اش��راك  تكثيف  علي ض��رورة 
تنفيذ  ف��ي  الوطني  العنصر 

م��ش��اري��ع ال��ت��ط��وي��ر ال��ج��اري 
االع���داد لها، ه��ذا وق��د قدم 
»او  شركة  م��دي��رع��ام  السيد 
وتقديره علي  » شكره  ام في 
والعاملين  الشركة  مجهودات 
بها في زيادة اإلنتاج بمنطقة 
التعاقد، كما أكد علي اهمية 
االس��ت��م��رار ف��ي ال��ت��ع��اون مع 
للنفط  العربي  الخليج  شركة 
المشغله  ال��ش��رك��ة  بصفتها 
الطرفان  اكد  للمنطقة، حيث 
على ضرورة عقد ورشة عمل 
القادمة  الفترة  خالل  مكثفة 

ل��م��ن��اق��ش��ة خ��ط��ة ال��ت��ط��وي��ر 
الشاملة وقد ذكر بان شركته 
تسعي حاليا الفتتاح فرعاً لها 
لتسهيل  ب��ن��غ��ازي  مدينة  ف��ي 
ع��م��ل��ي��ة االت����ص����ال م���ا بين 

الشركتين.
مديرعام  السيد  اعلن  كما 
ف��ى   « ف����ى  ام  »او  ش���رك���ة 
التنمية  م��ب��داء  تحقيق  اط��ار 
جلب  ع��ق��د  ان  ال��م��س��ت��دام��ة 
لمستشفى  وادوي�����ة  م��ع��دات 
يوقع  س��وف  بنغازى  االطفال 
ان  كذلك  الفترة  ه��ذه  خ��الل 

ع���دد م��ن س���ي���ارات االط��ف��اء 
الواحات  فى طريقها لمنطقة 
ال��ق��ري��ب��ة م��ن ح��ق��ل ال��ن��اف��ورة 
واخ��ي��را اك��د ال��ط��رف��ان على 
لتحقيق  ال��ج��ه��ود  م��واص��ل��ة 
االه���������داف ال����م����رج����وه م��ن 

االتفاقية.
والجدير بالذكر بأن السيد 
مدير عام شركة« او ام في » 
والوفد المرافق له قد وصلوا 
على  الدولي  بنينا  مطار  الى 
وتشمل  خ��اص��ة،  ط��ائ��رة  متن 
ه���ذه ال���زي���ارة ك��ذال��ك زي���ارة 
والفنيين  المختصين  بعض 
لحقل  ف��ي  ام  او  ش��رك��ة  م��ن 

النافورة.
وقب االجتماع عبرت ادارة 
للنفط  العربي  الخليج  شركة 
ع���ن ش��ك��ره��ا ل��ك��ل ال��ه��ي��ئ��ات 
لتسهيل  المعنية  واالج���ه���زة 
مطار  عبر  الوفد  ه��ذا  ق��دوم 
ب��ن��ي��ن��ا ال���دول���ي االم����ر ال���ذي 
يعكس ماتتمتع به هذه المدينة 

من نظام واستقرار.

ميدل   ” صحيفة  ذك����رت 
أنتلجينت  ب��زن��ي��س  أي���س���ت 
االرب���ع���اء  ي����وم   ”  MEED
نوفمبر   7 الموافق  الماضي 
تسعى  ل��ي��ب��ي��ا  أن   ،  2018
الغاز  في  التوسع  إلستكمال 

البحري بحلول نهاية العام.
إل��ى  الصحيفة  وأش�����ارت 
المؤسسة  ع��ن  ص���ادر  ب��ي��ان 
الوطنية للنفط  ” بأنها تتوقع 
بنهاية  الغاز  أنتاج  استكمال 
العام من حقل بحري رئيسي 
وأن   ، المتوسط  البحر  ف��ي 
آب��ار  سبعة  لديهم  ال��ش��رك��اء 
المرحلة  في  إلكمالها  أخ��رى 
حقل  في  التطوير  من  الثانية 
وال��ذي  البحري  السالم  بحر 
سيتم إنجازه بحلول نهاية عام 

 2018″
بحر  لحقل  بالنسبة  أم��ا 
السالم البحري الذي يقع على 
كيلومترات   110 حوالي  بعد 

والذي  الليبي  الساحل  قبالة 
للنفط  مليته  ش��رك��ة  ت��دي��ره 
وال���غ���از وه���و أي��ض��اً م��ش��روع 
اإليطالية  إيني  بين  مشترك 
في  ستبدأ  وأنها  والمؤسسة 
إنتاج الغاز من المرحلة الثانية 
في شهر مارس حيث تم ربط 
ص��ب��رات��ة  بمنصة  آب����ار   10

البحرية في مليته.
وقد بدأ الحقل األنتاج في 
أنتاجية  بطاقة   2005 ع��ام 
ق��دم  م��ل��ي��ون   995 وص��ل��ت 
إلى  ال��غ��از  م��ن  يومياً  مكعبة 
جانب 36،000 برميل يومياً 

من المكثفات.
في  جزئياً  عالجها  وي��ت��م 
خمسة قطارات معالجة بسعة 
قدم  مليون   695 إل��ى  تصل 
مكعب / يوم للغاز و 31000 
قبل  للسوائل  ي��وم   / برميل 
ض��خ��ه��ا م�����رة أخ������رى ع��ل��ى 

اليابسة لمزيد من المعالجة.

وق�������د ف�������از ال����م����ش����روع 
أكثر  قيمته  بعقد  المشترك 
في  دوالر  مليون   500 م��ن 
للمهندسين   2016 ب��داي��ة 
 Technip FMC الفرنسيين
البحر  سطح  تحت  لمنشآت 
للمرحلة  ج���دي���دة  وم��ن��ص��ة 
ال��ح��ق��ل و كانت  ال��ث��ان��ي��ة م��ن 
واحدة من حفنة من المشاريع 
منذ  ليبيا  ف��ي  ن��ف��ذت  ال��ت��ي 

الثورة في عام 2011.
وأع��ل��ن��ت إي��ن��ي أك��ب��ر منتج 

أجنبي في ليبيا في أكتوبر :
” أن��ه��ا وق��ع��ت ات��ف��اق��ا مع 
ش���رك���ة ب��ري��ت��ش ب��ت��رول��ي��وم 
وال���م���ؤس���س���ة ل��ل��ع��م��ل م��ع��ا 
الستئناف التنقيب عن النفط 

في ليبيا في العام المقبل”
اتفاقية  االتفاقية  وتغطي 
 ،  )EPSA( قائمة  استكشاف 
مجاالت  ثالثة  تشمل  وال��ت��ي 
“اث��ن��ان ف��ي ح���وض غ��دام��س 

على الساحل الشمالي الغربي 
وواح������د ف���ي ح����وض س��رت 

الشرقي”
حوالي  إيني  أنتجت  وق��د 
384،000 برميل من النفط 
وكان   2017 ع��ام  في  يوميا 
ال��غ��از  م���ن  ي��ت��ك��ون  معظمها 
السالم  بحر  من  والمكثفات 
الحقول  من  واثنين  وال��ب��وري 

البرية منها الفيل والوفاء.
وقد أكملت الشركة مؤخراً 
الضغط  منشأة  إل��ى  ترقيتها 
في حقل “وف��اء”  حيث قالت 
المؤسسة إنها تتوقع أن يأتي 
الغاز األول “في غضون أيام” 
وك���ان���ت ه���ذه ه���ي “م��ش��روع 
م��ش��ت��رك ن��اج��ح ف��ي ظ��روف 
الداخلية  المناطق  في  صعبة 
حسبما  ليبيا”  ف��ي  ال��ن��ائ��ي��ة 
اجتماع  بعد  المؤسسة  قالت 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  مع 
 ، ديسالتزي  ك��الودي��و   ، إيني 

في 3 نوفمبر.
وس���ي���ع���م���ل ال���ض���اغ���ط���ان 
إنتاج  زي���ادة  على  ال��ج��دي��دان 
الغاز بما يصل إلى 80 مليون 
وهناك  ي���وم.   / مكعب  ق��دم 
مكبسان آخران سيتم االنتهاء 
وم���ارس  ف��ب��راي��ر  ف��ي  منهما 
وسيأخذان  المقبل  العام  من 
إنتاج الغاز إلى أكثر من 100 

مليون قدم مكعب / يوم.
حقل  م��ن  اإلن��ت��اج  ويخلط 
م��ن حقل  بالغاز  ال��وف��اء  غ��از 
البوري وبحر السالم البحري 
بعد  للغاز  مليته  مجمع  ف��ي 
تصدير  يتم  كما   ، معالجته 
أنابيب جرين  الغاز عبر خط 
ستريم الذي يبلغ طوله 516 
ك���م ت��ح��ت ال��ب��ح��ر األب��ي��ض 
جيال  منطقة  إل��ى  المتوسط 

في صقلية.

الخميس  ي��وم  الجديد  ال��م��دار  شركة  أعلنت 
غرب  لمناطق  شبكتها  تغطية  عودة  عن  الماضي 

بنغازي بعد توقف دام عشرة أيام.
لها  التابعة  الصيانة  فرق  أن  الشركة  وأف��ادت 
قد انتهت فعليا من صيانة المحطة الرئيسية في 

النواقية ” اإلذاعة”، وتم على إثر ذلك عودة تغطية 
الشبكة لكامل مناطق غرب بنغازي.

يشار أن المحطة الرئيسية للشركة قد تعرضت 
في وقت سابق للسرقة وللمرة الرابعة على التوالي، 

األمر الذي أدى إلى توقف خدمات الشركة.

مصرف التجارة والتنمية يعلن تحقيقه ارباح 
بقيمة 42 مليون دينار في العام 2017م

الخطوط الجوية الليبية تؤكد بأنها تأخذ غرامة 100 
ليرة كغرامة تأخير في تركيا وتدافع عن موظفها

مبعوث األمين العام لألمم المتحدة للدعم في ليبيا:

واردات ليبيا من النفط حققت في 6 أشهر 13 مليار دوالر ومع ذلك تعاني من الفقر

ارباح  حقق  أنه  والتنمية  التجارة  مصرف  أعلن 
بلغت 40 % عن سنة 2017م وبقيمة 42 مليون 
دينار ليبي و 20  % عن سنة 2016م بقيمة مليون 
نقدا  المجزية  االرب��اح  ليبي وقد وزعت هذه  دينار 

على مساهميه البالغ عددهم 2967 مساهم.
الجمعية  اج��ت��م��اع  االع����الن خ���الل  ه���ذا  ج���اء 
األربعاء  ي��وم  انعقدت  والتى  للمصرف  العمومية 
قامت  والتي  ميالدي،   2018/10/17 الموافق 
 –  2016 السنوات  عن  المالية  القوائم  بإعتماد 

2017 ميالدي. 
أن  ب��ه  للمساهمين  ال��م��ص��رف  ادارة  وأك����دت 
مصرفهم يصبح أول مصرف في ليبيا يتم إعتماد 
مجزية  أرب��اح  بتوزيع  يقوم  مصرف  وأول  ميزانيته 

على مساهميه حتى نهاية عام 2017م.
المصرف على  نشرها  التى  البيانات  وأوضحت 
أن  الدولية  المعلومات  بشبكة  االلكتروني  موقفعه 
إجمالي قيمة األرباح الموزعة من بداية نشاط عمل 
المصرف وحتى نهاية العام الماضي 2017م بلغت 
قيمتها مبلغاً وقدره )187،532،558 د.ل( مائة 
وسبعة وثمانون مليوناً وخمسمائة و إثنان وثالثون 

ألفاً وخمسمائة وثمانية وخمسون ديناراً.
التجارة  لمصرف  العمومية  الجمعية  أن  يذكر 
والتنمية قد قررت الموافقة على إعتماد زيادة رأس 
بواقع  اإلدارة  مجلس  إقترحه  الذي  المصرف  مال 
مال مصرف  رأس  ليصل  ليبي  دينار  مليون   145

التجارة والتنمية إلى 250 مليون دينار ليبي .

نفت شركة الخطوط الجوية الليبية ما تم تداوله 
على صفحات التواصل االجتماعي من تهم موجهة 
هذا  أن  وتؤكد  إسطنبول  منطقة  مدير  لموظفها 
الشخص هو شخص ذو كفاءة وشخص ال شك في 
نزاهته وهذا بشهادة كافة الركاب وزبائن الشركة 
العامة  والقنصلية  الليبية  السفارة  بمعرفة  وأيضاً 

في تركيا حسب المكتب اإلعالمي بالشركة.
هو  تحديداً  حصل  ما  بأن  الشركة  وأوضحت 
بالقوة  الصعود  يريد  لديه حجز  ليس  أن شخص 
قام بالتلفظ بألفاظ نابيه وخارجة عن الذوق العام 
بأنهم  ووصفهم  »الكاونتر«  موظفي  بتهديد  وق��ام 
يأخذون الرشوه بمبلغ مالي وهذا عار عن الصحة 
أن  حالة  في  تركية  ليرة  مائة  تأخذ  الشركة  ألن 
شخص لديه حجز ولم يلتزم بحجزه ولم يقم بإبالغ 
كافة محطات  به في  بذلك وهذا معمول  الشركة 

الشركة الخارجية وهو إجراء قانوني
وأضافت الشركة بان من حق الزبون أن يتقدم 
ما  ويوضح  طرابلس  في  الشركة  إلدارة  بالشكوى 
الشركة ال  فإن  أي حق  لديه  كان  وإن  حصل معه 
شركة  ألن  اآلراء  كافة  وتحترم  زبائنها  مع  تقصر 

الخطوط الجوية الليبية هي شركة كل الليبيين.

قال مبعوث األمين العام لألمم المتحدة 
للدعم في ليبيا »غسان سالمة« في احاطته 
لمجلس األمن بأن االستقرار سيكون بعيد 
حول  يتنازعون  الليبيون  دام  م��ا  ال��م��ن��ال 

الموارد
حققت  ليبيا  ب���أن  »س��الم��ة«  وأض����اف 
على  تزيد  أشهر   6 ح��وال��ي  ف��ي  إي����رادات 

تفيد  المشينة  والحقيقة  دوالر  مليار   13
متزايد،  بشكل  الفقر  من  تعاني  ليبيا  بأن 
وشبكة  ال��ع��ن��ف  ال��م��ج��رم��ون  وي��س��ت��خ��دم 
الخزائن  من  المليارات  لسرقة  المحسوبية 

الوطنية.
سالمة  أض��اف  متصل  موضوع  وح��ول 
قائال » يجب القيام بالمزيد إلعادة األمور 

وقوع  دون  والحول  الطبيعي  وضعها  إل��ى 
جنيناها.  التي  المكاسب  ب  انتكاس  أي 
اإللغاء التدريجي لدعم المحروقات باتجاه 
الدخل  يزيد  المباشر  النقدي  التحويل 
الذي  الوقت  في  الفقيرة  لألسر  الفعلي 
يحول دون وقوع مليارات الدنانير في أيدي 

المهربين«.

6 اقتصاد
األحد 3 ربيع االول 1440هـ الموافق 11 نوفمبر 2018م العدد )02( 



ثقافة7
األحد 3 ربيع االول 1440هـ الموافق 11 نوفمبر 2018م العدد )02( 

فأر المكتبة قصة قصيرة

قصة قصيرة

1
... ما أعبَق رائحة الكتب.. 
خاصًة حين تخرج من المطابع 
تُ��دوِّخ..  ال��ورق  رائحة  لتّوها.. 
الحبر.. األغلفة الملونة.. حّتى 
من  الرغم  على   ��� تقول  إّن��ك 
��� حرام أن تُقَضم هذه  الجوع 
األشياء  لألسف  لكن  الُكتُب.. 
ال��ج��م��ي��ل��ة ه���ي ال���ت���ي تُ��غ��ري 
الرائحة  ه��ذه  م��ا  ب��ال��َق��ْض��م.. 
نستكشف  دع��ون��ا  األخ�����رى؟ 
جبن  قطعة  غ��ري��ب!  األم����ر.. 
تطغى  تكاد  رائحتها  مالحة.. 
ُمزّينة  ال��ُك��تُ��ب..  رائ��ح��ة  على 
ِبُحبيبات سوداء.. يبدوأّنه نوع 
الكرم  وص��ل  هل  البهار..  من 
على  الحد؟  ه��ذا  إل��ى  بالبشر 
م���دار ال��ت��اري��خ ك��ان��ت ال��والئ��م 
المبالَغ فيها تبعث على الشّك.. 
يعتقدون أّن الفئران غبّية إلى 
ّم  السُّ فيضعون  ال��ح��د..  ه��ذا 
هكذا بكل وضوح فوق الجبنة.. 
االت��ف��اق��ّي��ات  جميع  وي��ض��ع��ون 
من  ���ّم  ال���سُّ ظ��ه��وره��م..  وراء 
هذا  الشامل..  الدمار  أسلحة 
بل  اآلخر..  وإلغاء  هواإلقصاء 
أمّس  لن  ال��وج��ود..  من  محوه 
هذه القطعة مهما بدت ُمغرية.

2
م��ق��اوم��ة  أس��ت��ط��ي��ع  ال   ...
الُكتُب.. بينما المكتبة بالنسبة 
د  ُمجرَّ ه��ي  ��م��ان  ال��سِّ للِقَطط 
ديكور.. فلم أسمع في حياتي 
عن قطِّ واحد يقضم الُكتُب.. 
ع��الق��ت��ه ب��ال��ُك��تُ��ب ال ت��ت��ع��ّدى 
فوقها  أواالستلقاء  مها..  تشمُّ
وال��ت��ث��اؤب ب��ك��س��ل.. ع��ل��ى ُك��ل 
حال.. الليل ال يزال في أّوله.. 

ُك��تُ��ب األدب..  أن��ا أم���وت ف��ي 
ب��ال��ُم��ق��بِّ��الت.. هناك  س��أب��دأ 
دواوين ِشْعر في أعلى المكتبة.. 
ْعر  الشِّ يضعون  لماذا  أدري  ال 
ْعر  بالشِّ س��أب��دأ  األع��ل��ى؟  ف��ي 
وسهل  فهوأخّف..  الحديث.. 
��ْع��ر ال��ع��م��ودي  ال��ه��ض��م.. ال��شِّ
الكثير  بعده  أن أشرب  يتطلَّب 
ل  تتحوَّ ال��س��وائ��ل.. ح��ّت��ى  م��ن 
ب��ط��ن��ي إل���ى ب��رم��ي��ل ي��ل��ق��ل��ق.. 
��ع��ر  ال��ش��ك��ل ال��ه��ن��دس��ي ل��ل��شِّ
أحياناً..  يستفّزني  العمودي 
مما  أكثر  وُم��َرتَّ��ب  فهومنضود 
قليل  ب��ال��م��س��ط��رة..  ي��ن��ب��غ��ي.. 
بعض  يضّر..  ال  الفوضى  من 
ْعر..  الشِّ من  خالية  ال��دواوي��ن 
َشعراً  هذا  كان  إذا  قوني  صدِّ
��� حتى أّنه يُطبع في دواوين ��� 
فبإمكاني بكل سهولة أن أقضم 
��ع��ر.. أق��ص��د أن أق��رض  ال��شِّ
��ع��ر.. ع��ج��ي��ب.. أح��ي��ان��اً  ال��شِّ
أن  دون  شاعراً  الواحد  يكون 
يدري! يقولون بأّن )االختصار 
بالنسبة  أَّما  الموهبة..  شقيق 
فنعرف  الطويلة..  للقصائد 
أَنَّ���ه���ا وس��ي��ل��ة أول���ئ���ك ال��ذي��ن 
قصائد  ن��ظ��م  يستطيعون  ال 
قصيرة(.. هذا صحيح تماماً.. 
كالم  )النثر  بأّن  أيضاً  يقولون 
كالم  ��ع��ر  ال��شِّ بينما  ي��م��ش��ي.. 
أقول  شخصّيًا  أن��ا  ي��رق��ص(.. 
يرقص  أن  النثر  ب��إم��ك��ان  إّن 
ف على براعة  أيضاً.. هذا يتوقَّ

العازف.
3

... هذه مجموعة قصصية.. 
بلوحة  ُم��َزيَّ��ن  ب���ّراق..  غالفها 
تشكيلّية.. لنأخذ منها َقْضمة.. 

تفو.. ال طعم لها.. عبارة عن 
أح����وال..  وت��ق��ي��ي��د  قصقصة 
اسمه ثالثياً.. طويل.. أسمر.. 
نحيف.. أحول.. أعرج.. رقبته 
ال���دور  ف��ي  يسكن  م��ع��وّج��ة.. 
ُمخبرين  تقارير  هذه  الثالث.. 

وليست قصصاً.
4

المقّبالت..  من  انتهينا   ...
ل��ن��دخ��ل ع��ل��ى ال��ث��ق��ي��ل.. تلك 
األسفل  في  الضخمة  الرواية 
أسابيع  لعدة  رّبما  ستكفيني 
أوشهور.. يا إلهي ألف صفحة! 
أُدرك  الَقْضم  في  خبرتي  من 
الضخمة  ال��رواي��ات  أّن  سلفاً 
م���ن ع��ش��رات  ال ت���خ���ل���وأب���داً 
ْعم..  الصفحات الخالية من الطَّ
ق��ول ه���ذا.. لكن  م��ن الصعب 
بأنفسكم..  بوا  أوجرِّ صّدقوني 
الِعظام  العمالقة  الُكّتاب  حتى 
كلّما  ه�����ذا..  ف���ي  ي���ت���وّرط���ون 
يتولَّد  ضخمة  رواي��ة  َقَضْمُت 
يُقال  لدي سؤال: ما يُمكن أن 
في مائة صفحة لماذا يُقال في 

خمسمائة؟
5
��� هل انتهيت؟

��� َمْن.. الِقّط؟!
��� في الواقع دخلُت المكتبة 
في  ُمستلقياً  ك��ن��ُت  ق��ب��لَ��ك.. 
خربشتك  إل��ى  أستمع  األعلى 
من أّول الليل.. أنت في الواقع 
تحاور نفسك.. هذا ما يُسّمونه 

الحوار في غياب اآلخر.
الذي  ��� اآلخ��ر! هذا اآلخر 
ح��واره  يُمكن  ال  عنه  تتحّدث 
إاّل في غيابه.. الحوار يقتضي 

األمان أوالً.

الذي  الهراء  كل  سمعُت   ���
مان. تفّوهت به عن الِقطط السِّ
ُه��راًء.. هل  لَم يكن ذلك   ���
تستطيع أن تقول لي كم كتاباً 

قضمَت من هذه المكتبة؟
يعنيني..  ال  الُكتُب  قْضم   ���

مهمتي َقْضم الفئران.
ير. ��� طبعاً.. تعترف أّنك شرِّ

أنا  ُه���راء..  أيضاً  وه��ذا   ���
لسُت شّريراً.. أنا أؤّدي دوري 

فقط.
قول  السهل  من  طبعاً..   ���

ذلك.
��� دعنا من هذه )الطبعاً(.. 
أستطيع أن أقول لك إّن الفأر 
أولنقل  الِقّط..  أوجد  هوالذي 
َخ��لَ��َق ال��خ��روُف  َخ��لَ��َق��ه.. كما 
ال����ذئ����ب.. وَخ����لَ����َق ال��ض��ف��دُع 
ال��ث��ع��ب��ان.. ال��ث��ع��ب��ان ج��ائ��ع.. 
فما  م��س��ك��ي��ن..  وال���ض���ف���دع 
رأيك؟ ستُحّدثني  في  هوالحل 
وإلغاء  والوحشّية  القسوة  عن 
اآلخر وكل هذه الترهات التي 

تعلمتَها من َقْضم الُكتُب.
������� ه���ل ي��ع��ن��ي ه����ذا اّن���ك 

ستلتهمني هذه الليلة؟
يُساورك  اآلن.. هل  ُرّبما   ���

الشّك في ذلك؟
��� لدّي أُمنية أخيرة.

هل  ُمجابة..  أمانيك  كل   ���
ستتلوصالتك؟

��� كنُت أنوي أن أختم وجبتي 
من  كنوع  جبن..  بقطعة  الليلة 

التحلية.
ال  سأنتظر..  ب���أس..  ال   ���

تعتقد أنني ال أملك ِقَيماً.
ال  الجميع..  مثل  لكنك   ���
أوووه..  ِقَيمك..  وفق  تتصّرف 

ي���ف بعض  ط��ع��م ال��ج��ب��ن ح���رِّ
إلى  الحرقان  انتقل  الشيء.. 

رقبتي وإلى بطني.
ذ  ت��ل��ذَّ تستعجل؟  ل��م��اذا   �������

بأكلها كما يحلولك.
��� أوووه.. انتهيت.. انتهيت.. 
أنا مستعد اآلن.. حتى دون أن 

أربط عينَّي.. أسرع.. أسرع.
��� في الواقع لسُت جائعاً!

ت��نْ��زل  لَ����م  ������� م������اذا؟! إن 
فسأصعد  بسرعة  اللتهامي 

إليك.
لحظة  منذ  كنَت  غريب!   ���
والقسوة..  ّر  الشِّ عن  تتحدث 
هل تغّيرت قناعاتك بعد قطعة 

الجبن؟
������� أرج�������وك.. ال��رح��م��ة.. 

انزل.. التهْمني!
��ل ال��ق��طَّ  ������� ال���ف���أر ي��ت��وسَّ
التاريخ  مسار  يبدوأّن  ليأكله.. 
ي��ش��ه��د ف����ي ه�����ذه ال��ل��ح��ظ��ة 

انعطافة حاّدة.
��ل إل��ي��ك.. لَ��م أعد  ��� أت��وسَّ

أحتمل.
������� ألَ����م ت��ق��ض��م ش��ي��ئ��اً من 
المكتبة؟  ه��ذه  ف��ي  ال��واق��ع��ّي��ة 
أوحتى  ال��س��ح��ري��ة؟  ال��واق��ع��ي��ة 
ترزح  ألّن��ك  ال��ق��ذرة؟  الواقعية 
ت���ح���ت ش���ع���ور ب��االض��ط��ه��اد 
بعقلّية  ف  وتتصرَّ ر  تُفكِّ فأنت 
ان��ت��ق��ام��ّي��ة.. ل��س��ُت ف��ي حاجة 
ه��ذا..  ألع��رف  الُكتُب  لَقْضم 
أب��دوم��غ��ّف��اًل ف��ي نظرك..  ق��د 
آكل  أن  درج��ة  إل��ى  ليس  لكن 

الفئران المسمومة! 
***

)2008(

م����ث����ل ظ�����ل ع����ب����ر ال���ش���ي���خ 
ع����م����ر ال����م����خ����ت����ار ش��������وارع 
قدميه  ج��ّر  المدينة،وميادينها، 
رك��ام  ب��ي��ن  م��ت��ن��ق��اًل  المثقلتين 
ال��ب��ي��وت،وال��ج��دران ال��م��ن��ه��ارة، 
وأك������داس ال��ق��م��ام��ة، وال��ج��ث��ث 
يخّض  ب��وج��ع  شعر  المنتشرة، 
ق��ل��ب��ه، دم��ع��ت ع��ي��ن��اه، ت��أل��م في 
تفادى رصاصة طائشة،  صمت، 
ت��س��اءل م��ا ال��ذي ي��ح��دث؟ ربما 
أخ��ط��أ ف��ي ال��م��ك��ان! ح���اول أن 
ي��ت��ف��ح��ص م���اح���ول���ه، ح���رائ���ق، 
ضباب، ال أطفال، ال أشجار، ال 

عصافير، قال لنفسه :-
– ب��ع��د ك��ل ه���ذه ال��ف��ت��رة أل��م 
اإليطاليين  ؟أوأن  الوطن  يتحرر 

عادوا مرة أخرى!
قّناص تصيبه  كادت رصاصة 
لوال انحناءة ظهره، بحث عن ممر 
آم��ن، فجأة أح��اط ب��ه ع��دد من 
الرجال، ارتفعت أصواتهم تأمره 
بالتوقف، تذكر يوم اعتقاله، أراد 
يتمكن،  لم  مالمحهم،  يتبّين  أن 
ال��وج��وه  ال��س��واد،  يرتديهم  ك��ان 
بشرر  ترمقه  فقط  عيون  أقنعة، 

نهم، قال لهم :-
– أنا عمر المختار.
ضحك قناع وقال :-

_ نعم أعرفك جيًدا .
قال آخر:_

_ جئت في زمن ليس زمانك .
عاد القناع األول يقول :-

ألم  ال��ي��وم،  إع��دام��ك  تقرر   _
تقل )ننتصر أونموت( لن نمكنكم 

من النصر، بل من الموت
قال المختار :-

_ الموت أحيانا يكون نصًرا .
ص��م��ت ع��م��ر ال��م��خ��ت��ار، ق��ال 

القناع األول :-
– ك��ان إع��دام��ك ف��ي منطقة 
سلوق الصغيرة متواضًعا . نريد 
إعداًما يشاهده، ويشعر به جميع 
بأسره،  العالم  وي���راه   . الليبين 
ووسائل  القنوات،  جميع  تتناقله 

اإلعالم، قال المختار : –
– إن المرء يموت مرة واحدة.

-لكنك الزالت حًيا .
وهمس  المختار،  عمر  ابتسم 

-:
خوف  ال  السنون،  أنهكتني   _

مني، وأنا أعزل من السالح.
وهذا  المختار،  لكنك عمر   _

يكفي .
تساءل عمر المختار :-

_ أين جوادي؟
_ باعوه في المزاد .

_ وبندقيتي؟
_ صادروها .

_ نظارتي الطبية !
أين،  يعلم  أحد  ال  اختفت،   _

أوكيف ؟
تمتم عمر المختار بأسى :-

تمكنت  ربما  معي،  لوكانت   _
من رؤية مالمحكم .

قال القناع :
نحن  ترانا،  أن  مهًما  ليس   _

نراك بوضوح .
قال الشيخ عمر المختار :

_ أين رفاقي من المجاهدين، 
أولئك الشرفاء ؟

_ لم يتبق منهم أحد، لن نطيل 
اليوم،  سيتم  إعدامك  الحديث، 

جهزنا كل شيء
نفث عمر المختار آهة عميقة 

من صدره:-
_ اليوم، إعدام آخر !!

_ إعدامك األول تحملت وزره 
لها  اليوم  لكن  وحدها،  إيطاليا 

شركاء كثر.
اق���ت���رب أح���ده���م م���ن عمر 
كان  إذا  عما  وس��أل��ه  المختار، 
يرغب في أي شيء قبل إعدامه؟

وهوينظر  المختار  عمر  ق��ال 
نحوالبعيد:-

_ ص����ورة وج��ه��ي ان��زع��وه��ا 
المتداولة،  نقودكم  أوراق  ع��ن 
مالمحي  ت��ت��ل��وث  أن  أط��ي��ق  ال 
ب��أص��اب��ع ال���ل���ص���وص، وأث���ري���اء 
ووزراء  وال��م��أج��وري��ن،  ال��م��وت، 
الحكومات الموسمية، والغانيات، 
القنوات  ساسة  من  والمهرجين 
وتجار  والفيسبوك،  التلفزيونية، 
الكالم، والمحتالين، والسماسرة، 
أي��ادي��ه��م  ت��دع��س  أن  أح��ت��م��ل  ال 
ال����ق����ذرة ص���ورت���ي ال��م��ط��ب��وع��ة 
التى  المالية  األوراق  رزم  على 

يجمعونها بشراهة.
أُع��دم عمر  اليوم نفسه  . في 
سرت  ال��ث��ان��ي��ة،  للمرة  المختار 
آالمه في أوصال الجميع، نزفت 
ارتعشت  جراحاته،  دماء  قلوبهم 
عند  إعدامه،  رعشة  أجسادهم 
ال��م��س��اء اخ��ت��ف��ت م��الم��ح وجهه 
من  البيضاء  بلحيته  المتوهج 
كل أوراق العملة، وأمست مجرد 
آن��ذاك  م��ت��داول��ة،  ع��ادي��ة  أوراق 
ساد الفقر .. وعّم الجوع أرجاء 

البالد.

ما  أرض  ف��وق  ما  أم��ة  ثقافة  عن  الحديث 
أمة  خرافة  عن  الحديث  بينما  خرافة،  ليس 
وأمتنا  بالتأكيد..  ثقافة  ما هي  أرض  فوق  ما 
المؤرخون  الدراسات ويثبت  التي تؤكد  الليبية 
المنصفون امتداد جذرها العريق في جيولوجيا 
حضارة  عن  وتصدر  وتحمل  ترتكز  اإلنسانية 
وريفا  وم��دن��ا  ص��ح��راء  متميزة،  ثقافة  ذات 
لجاد في  أو  لعاقل  يمكن  وتخوما، ال  وساحال 
الوثائق  ف��ي  متحقق  ه��و  م��ا  يلغي  أن  الحكم 
من  والقيم  وال��وج��دان  والمالمح  وال��ش��واه��د 
المد الثقافي منذ عنفوانه البدائي إلى تصور 
هي  هذه  بحق  يقال  حتى  المحدث،  التشكيل 

هوية ليبيا.
إلى  العرقي  المثقال  نسبة  المجحف  من 
حقبة ما، قد تكون زمن تصحر وحرب وعنف، 
هذا  م��ا،  حاضر  بخراب  ما  أم��ة  على  ويؤشر 
فالمعرفة  المنهجي،  التقييم  في  ف��ادح  خطأ 
بل هي  العاجلة،  األخبار  تندرج في سلسلة  ال 
تتصل بالثابت والمتواصل والمتعاقب والتراكم 
وطول النفس والبحث من الداخل وفيه، وتستند 
إلى ما هو علم صادر عن استقصاء في الغالب، 
والمساس بهذا الوعي يسقط مشروع التعرف 
على هوية أمة ما في فخ إعطاء النبذة، وينزع 
بالمقّيم إلى النتائج السياحية المبتسرة وقد ال 
تكون دوما ذات معنى أو منتسبة إلى الحقيقة 

في شيء.
جرمة  م��ن  العتيقة  ال��م��دن  ش��واه��د  تؤكد 
وحتى أوجلة، وما بقي من عمران الشعوب التي 
جاءت من البحر ثم نكصت، على أن هذا المكان 
ضج منذ قديمه السحيق بالحياة ذات الطابع 
وصوت  برائحة  بالتحوالت،  بالنمط،  الخاص، 
لهاث وعرق ودموع وضحكات بشر موصوفين 
بتميزهم وَجلَدهم، يعمرون هذه األرض زراعة 
ويشيدون فوقها حنينهم الهندسي البديع، غير 
متجاهلين توكيد لغاتهم ووصف مسيرة اليومي 
ونقش األثر للداللة على تبويب أنسنة ما ظلوا 
فيه وما مروا به وما أورثوا حبه بنيهم ونسلهم 

كله.
يدل على ليبيا سيرتها الوقادة في أساطير 
العالم، ومدونات أشهر  التي أسرت  المتوسط 
الضخمة  الطبيعة  ومتاحف  التاريخ،  مؤرخي 
التي بقيت داال صادقا على القيمة والقيم، يدل 
عليها الوشم والطوطم وشكل المحاريب وطرق 
القوافل وتشقق النخل الباسق والسحنات التي 
أحرقتها الشمس أو الملح، ويشير إليها ما في 
كنوز مذهلة فائضة ومخبأة، حتى  باطنها من 
وإن جاء جيل ما لم يكن مستحقا هذه الصفة 
العظيمة ) كونك ليبياً ( لكنها وطن يحنو على 
صغاره حتى وإن قسوا وخربوا بيوتهم وتنازعوه 
يبيعون  قد  أنهم  طويال  آلمه  إن  وحتى  بينهم، 
مادامت  لكن  بينهم،  ويضيعوه  للغرباء  بعضه 
الجدات تحيك أثواب الحكايا والصغار يمرغون 
في البرك أرجلهم التي يصقلها النحول فستبقى 
ال  ق��درا  المشتركة  والثقافة  الوطنية  الهوية 
يمكن ألحد من المجانين بالكبرياء المدمر أو 
الطامعين ذوي الضمائر الهشة أن ينزعوا عنه 
أيضا،  ومستقبلها  البشرية  خارطة  في  وجوده 
هو الحبيب وطنا، وهي الحبيبة بلدا، أبهى ما 
يتغنى به وأعظم ما يسرد حوله، ليبيا التي هي 

حقا أسطورة من الحقيقة التي ال تندثر.

وق���������ع ال����ك����ات����ب 
واالديب حسين نصيب 
طباعة  عقد  المالكي 
الجديد  ك��ت��اب��ه  ون��ش��ر 
“من شتات الذاكرة” مع 
للنشر  العربية  المكتبة 

والتوزيع المصرية.
جمال  السيد  وقال 
أن  للنشر  العربية  المكتبة  مدير  عبدالرحيم 
ك��ت��اب “م��ن ش��ت��ات ال��ذاك��رة” ل��ألدي��ب حسين 
نشره  عقد  توقيع  ت��م  ال��ذي  المالكي  نصيب 
العربية  المكتبة  إص���دارات  بين  م��ن  سيكون 
للنشر الجديدة والتى ستعرض ألول مرة ضمن 
فاعليات معرض القفاهرة الدولي للكتاب نهاية 

شهر يناير 2019م.

وياسيدتى ..
باألمس كنُت حزيناً كعادتي ..

هذا ليس جديداً ..
فالحزن مهنتي وأنا أيضاً مهنته ..

لكنى كنُت باألمس
في حاجٍة إلى كلمة واحدة منك حتى اهزمه ..

كنُت محتاجاً إليك بشكٍل مخجل ..
فالرجال في بلدي

يخجلون من احتياجهم للنساء .
إنهم يفتلون شواربهم العريضة

ويتباهون بأنهم يستضيفون الصقور فوقها ..
وأن ) الني في ابطون الرجال ايطيب (

ويلقون بعار خروجهم من الجنة على أمهم حواء
ويقولون إن األمر لوترك آلدم وحده
لكانوا اآلن يخيطون شوارع الفردوس

صحبة الحوريات الفاتنات.
لكنني ورغم كل هذه األكاذيب

كنت محتاجاً إليك بشكٍل مخجل .
باألمس ..

كنت أريدك ألطرد عن وجهي سحابة الحزن
لكنى افتقدتك كعادتي ..

باألمس أيتها السيدة رأيت وجه الحزن ..
كنُت قد مللت من انتظارك فقررت أن استسلم له ..

لكنني رأيُت عينيه ..
كنُت أتصوره وحشاً أسطورياً بأنياٍب بشعة.

لكنى رأيت عينيه ..
كان الحزن يسكنهما

وكأنه ُخلق من اجلهما فقط ..
كان الحزن في غاية الحزن يا سيدتي ..
وكنُت محتاجاً إليك بصورة مخجلة ..
وكنِت بعيدًة عنى إلى حٍد ال يُصدق

وكنت محتاجاً إلى كلمة واحدة منك ..
ألخلق من جديد !!

أسطورة وطني

اصدارات حديثة

وجه الحزن المختار ُيعدم من جديد

■ بقلم : أحمد يوسف عقيلة  ■ بقلم : صالح قادربوه

■ بقلم : الصديق ابريك بودوارة ■ بقلم : محمد المسالتي

اشراف : صاحل قادر بوه
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الترجي التونسي بطل أفريقيا على حساب األهلي المصري

أبوعجيلة أبوراس يتوج بميداليتين ذهبية وفضية
في بطولة العالم لبناء األجسام

المنتخب الوطني لكرة القدم يتجمع في طرابلس استعدادا لمباراة سيشل

المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم يخسر أمام المغرب في بطولة شمال أفريقيا

قرعة الكونفدرالية..االتحاد يواجه بطل جزر القمر وإعفاء األهلي طرابلس من الدور التمهيدي

تأجيل انطالق مسابقة الدوري الممتاز لكرة 
القدم للموسم الرياضي 2019-2018

التونسي  الترجي  النادي  فاز 
المصري  األه��ل��ي  ن��ظ��ي��ره  ع��ل��ى 
ي��وم  رد،  دون  أه����داف  ب��ث��الث��ة 
إي��اب  ف��ي  الجمعة،  األول  أم��س 
أفريقيا،  أب��ط��ال  دوري  نهائي 
على  أقيمت  التي  ال��م��ب��اراة  ف��ي 
برادس،  األولمبي  الملعب  استاد 
وكان لقاء الذهاب انتهت لصالح 
أهداف  بثالثة  المصري  الفريق 

لهدف.
افتتح الترجي التونسي شريط 

األه�����داف ف���ي ش��ب��اك األه��ل��ي 
بقير  سعد  العبه  عبر  المصري 
ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 45 م��ن ال��ش��وط 

األول. 
وف����ي ال���ش���وط ال��ث��ان��ي وم��ع 
الدقيقة 54 من المباراة  تمكن 
من  الالعب  نفس  عبر  الترجي 
بعد  ل��ه  الثاني  ال��ه��دف  تسجيل 
م��ع طه  ث��ن��ائ��ي منسق  ه��ج��وم��ي 

ياسين الخنيسي.
بإحرازه  تفوقه  الترجي  وعزز 

الهدف الثالث قبيل انتهاء المبارة 
دفاعي  خطأ  بعد  دقائق  بثالث 
وبتسديدة  البدري  أنيس  أستغله 

صاروخية يهدي فريقه التفوق.
وب���ه���ذا ال���ف���وز ظ��ف��ر ف��ري��ق 
أندية  ببطولة  التونسي  الترجي 
افريقيا للمرة الثالثة في تاريخه 
كما فاز بورقة الترشح للمشاركة 
التي  ال��ع��ال��م  أن��دي��ة  بطولة  ف��ي 
المقبل  ديسمبر   12 في  ستقام 
بدولة اإلمارت العربية المتحدة.

ت����وج ال��ب��ط��ل ال��ل��ي��ب��ي »أب��وع��ج��ي��ل��ة 
في  وفضية  ذهبية  بميداليتين  أبوراس« 
لألجسام  الماسية  للكأس  العالم  بطولة 
وال��ك��الس��ي��ك ال���ت���ي ج����رت ب��إي��ط��ال��ي��ا 
من  رياضي   200 من  أكثر  وبمشاركة 
العالم، وهي بطولة مؤهلة  مختلف دول 

لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين. 
الذهبية  الميدالية  »أب��وراس«  وحقق 
كما  الكالسيك،  في  والفضية  وزنه  في 
سبق أن توج بفضية المتوسط بالجزائر 
ب��األردن  للهواة  أولمبيا  مستر  وذهبية 
2016 وفضية العالم بإسبانيا 2017. 

في  ليبيا  ستشارك  أخ��رى،  جهة  من 
ستقام  ال��ت��ي  المتوسط  البحر  بطولة 
أول  ف��ي  ال��ب��رت��غ��ال��ي��ة  لشبونة  بمدينة 
رش��اد  بالرياضيين  المقبل،  ديسمبر 
وعمر  عبدالله  ب��ن  وحسين  أب��وق��ري��ن 

الميلودي. 

تجمع  بطرابلس  السبت  أم��س  ي��وم  ب��دأ 
القدم  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  عناصر 
سيشل،  منتخب  مع  اإلي��اب  للقاء  استعدادا 
ضمن تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة 

لنهائيات بطولة األمم بالكاميرون2019 
الوطني  المنتخب  يتوجه  أن  المقرر  ومن 
في  للدخول  تونس  إل��ى  األح��د  اليوم  صباح 
معسكر إعداد قصير، قبل السفر إلى سيشل 
في الثالث عشر من نوفمبر الجاري قبل أربعة 

أيام من موعد المباراة. 
للمنتخب  الفني  ال��ج��ه��از  اس��ت��دع��ى  وق��د 

لينضم  بلعم«  »عبدالله  النصر  فريق  مهاجم 
لقائمة الفريق الذي سيواجه سيشل في 17 

نوفمبر الجاري. 
وضمت القائمة المستدعاة محمد نشنوش 
وأحمد عزاقة ومراد الوحشي وأحمد التربي 
وس��ن��د ال��ورف��ل��ي وال��م��ع��ت��ص��م ص��ب��و وأح��م��د 
المقصي ومحمود والو وبدر حسن والمعتصم 
المنير  ومحمد  م��ع��ت��وق،  وع��ل��ي  ال��م��ص��رات��ي 
وإسماعيل  الهوني  وح��م��دو  ص��ول��ة  ومحمد 
مجدي  وخالد  المسالتي  وسالم  التاجوري 

وربيع شادي ومحمد زعبية وأنيس سلتو

للناشئين  الوطني  المنتخب  خسر 
لكرة القدم مباراته أمام نظيره المغربي 
واح��د،  ه��دف  مقابل  هدفين  بنتيجة 
من  واألخ��ي��رة  الثالثة  ال��ج��ول��ة  ضمن 
للمنتحبات تحت  بطولة شمال أفريقيا 
15 سنة، التي اختتمت منافساتها يوم 
األربعاء الماضي بالعاصمة التونسية. 

المبادر  هو  الوطني  منتخبنا  وك��ان 
من  األول  ال��ش��وط  وأن��ه��ى  بالتسجيل 
المباراة لصالحه بنتيجة هدف لصفر، 
الشوط  في  المغربي  المنتخب  وتمكن 
وال��ت��ق��دم  النتيجة  تغيير  م��ن  ال��ث��ان��ي 
لصالحه  المباراة  بهما  أنهى  بهدفين 

بهدفين مقابل هدف واحد. 
وكان منتخب الناشئين الوطني لكرة 
نظيره  مع  التعادل  نتيجة  حقق  القدم 
التونسي بهدف لمثله، في ثاني مبارياته 

ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا، 
»محمد  الليبي  المنتخب  وسجل هدف 
الحضيري« في الدقيقة الثامن من زمن 

الشوط الثاني. 

وفي مباراته االولى ضمن منافسات 
المنتخب  فقد  افريقيا  شمال  بطولة 
بأربعة  الجزائر  أم��ام  مباراته  الوطني 

أهداف نظيفة. 
الوطني  منتخبنا  حل  النتائج  وبهذه 
في المركز األخير بنقطة واحدة تحصل 
التونسي  نظيره  أمام  تعادل  من  عليها 
والمغرب،  الجزائر  أم��ام  وخسارتين 
التتويج  المغربي  المنتخب  حقق  فيما 
إلى 7  أن وصل رصيده  بعد  بالبطولة 

نقاط .

أعلن االتحاد األفريقى لكرة القدم 
»الكاف«، امس األول الجمعة، نتائج 
قرعة النسخة الجديدة من مسابقة 
والتى  األفريقية  الكونفدرالية  كأس 
تشهد مشاركة ناديي االتحاد واألهلي 

طرابلس ممثال الكرة الليبية.
وكان من المفترض أن تقام قرعة 
الجديدة  للنسخة  التمهيدية  األدوار 
ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة  ك���أس  مسابقة  م��ن 
نوفمبر  م��ن  الثالث  ف��ى  األفريقية 

قبل  »الرباط«،  المغربية  بالعاصمة 
مراسم  تأجيل  »ال��ك��اف«  ي��ق��رر  أن 

سحب القرعة ألسباب تنظيمية.
مواجهة  ع��ن  ال��ق��رع��ة  وأس��ف��رت 
مع  ليبيا  ك��أس  بطل  االت��ح��اد  فريق 
بطل  ب���ن���دران  دي  م��ي��راك��ي  ن����ادي 
ج���زر ال��ق��م��ر، ف��ي ح��ي��ن ت��م إع��ف��اء 
خوض  من  طرابلس  األهلي  النادي 
البطولة  من   64 ال�  دور  منافسات 

الكونفيدرالية.

ق��رر االت��ح��اد ال��ع��ام ل��ك��رة ال��ق��دم تأجيل 
الممتاز  ال��دوري  مسابقة  منافسات  انطالق 
لفترة   ،2019-2018 الرياضي  للموسم 
مع  المبذولة  للمساعي  استكماال  وج��ي��زة، 

الجهات الحكومية ذات العالقة. 
ج��اء ذل��ك ف��ي رس��ال��ة وجهها أم��ي��ن عام 
لجنة  رئيس  ال��ي  ال��ص��ادق،  ناصر  االت��ح��اد، 
التأجيل،  ب��ق��رار  فيها  يعلمه  المسابقات، 
لحرص االتحاد العام علي التجاوب والتعاون 
التوافق  لتحقيق  الهادفة  المبادرات  كل  مع 
والمشاكل  الصعوبات  كل  وتذليل  والتصالح 
أندية  مبادرة  بينها  ومن  االندية  تواجه  التي 

المنطقة الشرقية. 
وذكر االتحاد العام لكرة القدم أن ذلك جاء 
المختصة  الجهات  مع  األخير  التواصل  بعد 
بالدعم  األندية  مساعدة  إمكانية  بخصوص 
على  نشاطها  استئناف  أج��ل  من  الحكومي 
واالت��ف��اق  وال��خ��ارج��ي،  المحلي  المستويين 
اللجنة  م��ع  اج��ت��م��اع  لعقد  التنسيق  ع��ل��ى 
للنظر  الشرقية  المنطقة  أندية  من  المكلفة 
التي  والصعوبات  األخيرة  المواضيع  كل  في 

تعترضها. 


