
استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية يومي 
االثنين والثالثاء الماضيين بمقره في مدينة طبرق 
عقيلة  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  برئاسة 
المجلس  لرئيس  األول  النائب  وبحضور  صالح 
لرئيس  الثاني  والنائب  النويري  ف��وزي  األس��ت��اذ 
 122 وحضور  حومة  احميد  الدكتور  المجلس 

نائباً.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب 
االثنين  ي��وم  جلسة  ف��أن  بليحق  عبدالله  السيد 
استهلت باالستماع إلى ما وصلت اليه لجنة خارطة 
النواب سواء في  المكلفة من قبل مجلس  الطريق 
المسار الدستوري او المسار التنفيذي او األمني او 
المسار االنتخابي، وبعد مداولة ومناقشة ما وصلت 
اليه اللجنة خالل هذه الفترة باإلضافة إلى مسألة 
الوطنية  الوحدة  لحكومة  القانونية  المدة  انتهاء 
مجلس  قبل  من  الثقة  منحها  لقرار  وفقاً  المؤقتة 
ذل��ك خلصت  كل  وم��داول��ة  مناقشة  وبعد  ال��ن��واب، 

الجلسة إلى التالي :
– على لجنة خارطة الطريق تحديد أجل حتمي 
عن  الصادرة  للقانونين  طبقاً  االنتخابات  إلج��راء 
مساعيها  في  اللجنة  نجحت  وإذا  النواب،  مجلس 
طبقاً  االنتخابات  تكون  ال��دس��ت��وري  المسار  ف��ي 
الدستورية  اللجنة  تكون  أن  على  الدائم  للدستور 
المقترحة من الخبراء ومن غير أعضاء المجلسين 
إنجازها  وسرعة  اللجنة  هذه  أعمال  متابعة  ويتم 
لمهامها دون التدخل في عملها وتحديد مدة عملها 
على أن تقدم التعديالت المطلوبة لمجلس النواب 
ويقوم المجلس بعد ذلك بإحالتها للمفوضية العليا 

في  المساعي  نجحت  حال  في  االستفتاء  إلج��راء 
المسار الدستوري.

غٍد  يوم  الحكومة  رئيس  الختيار  ألية  تقديم   –
واستالم المستندات المطلوبة.

– بعد تكليف الحكومة يقوم المجلس باتخاذ ما 
السيادية  األجهزة  رؤس��اء  تكليف  يضمن  بما  يلزم 

المستقلة التابعة لمجلس النواب وكذلك وكالئهم.
العامة  النيابة  بتكليف  العام  النائب  مطالبة   –
قد  جنائية  جرائم  عن  ذكر  فيما  التحقيق  بسرعة 
وقعت من تزوير وتزييف وإساءة استعمال السلطة 
والوساطة والمحسوبية والتقصير في صون المال 

العام.
– على من ينوى الترشح لرئاسة الوزراء التنازل 

عن ترشحه لالنتخابات الرئاسية.
وأقر المجلس خالل جلسة يوم الثالثاء شروط 
وجاءت  المقبلة  الحكومة  رئيس  لمنصب  الترشح 

على النحو التالي :
ليبيين  أبوين  من  ُمسلماً  ليبياً  يكون  أن    _1

ُمسلمين.

2_  أن ال يكون حاماًل لجنسية دولة أخرى.
3_  أن ال يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجه 

من غير ليبي.
4_  أن ال يقل عمره عند الترشح عن 35 عاماً.
5_  أن يكون حاصاًل على مؤهل جامعي على 

األقل أو ما يعادلُه من جامعة معتمدة.
6_  أن يُقدم شهادة ُحسن السيرة والسلوك.

7_  أن ال يكون محكوم عليه في جناية أو ُجنحة 
ُمخلة بالشرف أو األمانة.

8_  أن يكون الئقاً صحياً لممارسة مهامه.
ترشحه  ب��ع��دم  مكتوباً  ت��ع��ه��داً  يُ��ق��دم  أن    _9

لالنتخابات القادمة.
الترشح  قبل  استقالته  بتقديم  يقوم  أن    _10

حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح.
11_  أن يتحصل على تزكية من 25 نائباً من 

أعضاء مجلس النواب.
12_  أن يقدم إقرار الذمة المالية.

في  عليها  منصوص  أخ��رى  ش��روط  أي    _13
القوانين والتشريعات النافذة.

مجلس النواب يحدد شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

رئيس الحكومة ونائبه "حسين القطراني" 
يبحثان آخر األوضاع والتطورات السياسية

اخبار

اخبار

ص2

ص3

لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة تناقش 
مقترح قانون المرتبات الموحد لموظفي الدولة

ص4اخبار

وزير االقتصاد والتجارة يفتتح مركزا 
للخدمات اإللكترونية والمالية

حكومة  رئيس  استعرض 
الوحدة الوطنية " عبدالحميد 
ال��دب��ي��ب��ة " م��س��اء ي���وم ام��س 
السبت مع وزير المالية ووكيل 
المؤسسات  لشؤون  ال���وزارة 
اإلدارات  مديري  من  وع��دًدا 
بالوزارة اإلجراءات التنفيذية 

لجدول المرتبات الموحد.
" خالل  الدبيبة   " بحث  و 
بديوان  الذي عقده  االجتماع 
العاصمة  في  الوزراء  مجلس 
ط����راب����ل����س اإلف������راج������ات 
بقطاع  بالعاملين  ال��خ��اص��ة 
الخاصة  وال��ع��الوات  التعليم 
التضامن  بصندوق  بالعاملين 
نشره  لما  وفقا  االجتماعي 

لرئيس  اإلع��الم��ي  المكتب 
ال���ح���ك���وم���ة ع���ب���ر ص��ف��ح��ت��ه 

الرسمية .
ك���م���ا ت���ط���رق االج���ت���م���اع 
لصرف  المتخذة  اإلج��راءات 
بمراكز  العاملين  م��ك��اف��آت 
على  العمل  وض���رورة  العزل 
بشكل  الملفات  ه��ذه  إن��ج��از 
عاجل ألهميتها وتأخر إنجاز 

عدٍد منها.
المالية خالل  وزي��ر  وأك��د 
هذا االجتماع على أن جدول 
المرتبات الموحد أحيل للجنة 
المالية بمجلس النواب إلبداء 
م��الح��ظ��ات��ه��ا ع��ل��ي��ه وك��ذل��ك 
لديوان المحاسبة ليتم إحالته 
لمجلس  نهائي  بشكل  الحًقا 
ال���ن���واب إلص�����دار ال��ق��ان��ون 

الالزم.
المالية  وزارة  بأن  وأوضح 
تم  التي  الملفات  كافة  تتابع 
مناقشتها وجاري العمل على 
األول  الربع  خ��الل  إنجازها 

من العام المالي الحالي.
وف�����ي خ���ت���ام االج���ت���م���اع 
على  الحكومة  رئ��ي��س  ش��دد 
رئيس  بصفته  المالية  وزي��ر 
ل��ج��ن��ة اع������داد ال��م��ي��زان��ي��ة 
ب���ض���رورة  2022م  ل��ل��ع��ام 
استكمالها، وإحالتها لمجلس 
ال���ن���واب إلص�����دار ال��ق��ان��ون 
لها وض��رورة معالجة  ال��الزم 
ك��اف��ة ال��م��الح��ظ��ات ال����واردة 

بخصوصها .

مجلس  لرئيس  األول  النائب  ش��ارك 
ال��ن��واب االس��ت��اذ ف���وزي ال��ن��وي��ري رفقة 
محمد  السيد  الرئاسي  المجلس  رئيس 
المنفي يوم االربعاء الماضي في افتتاح 
تحت  الغربي  الساحل  بلديات  ملتقى 
ش��ع��ار “ت��وح��ي��د األي����دي م��ن أج���ل بناء 
أعضاء  ال��س��ادة  بحضور  المستقبل”، 
مجلس النواب وهم سالم اقنيدي ، ميلود 
األسود ، حليمة الصادق و عائشة شالبي 
الساحل  بلديات  عمداء  إل��ى  باالضافة 
العسكرية  ال��م��ن��ط��ق��ة  آم���ر  و  ال��غ��رب��ي 
ببلديات  األمن  وم��دراء  الغربي  الساحل 
هذه  وحكماء  أعيان  و  الغربي،  الساحل 
المجتمع  المناطق، وعدد من مؤسسات 

المدني.

مجلس  لرئيس  األول  النائب  وق���ال 
النواب فوزي النويري في كلمة له خالل 
افتتاح الملتقى إن األوضاع األمنية أثرت 
الليبية، والساحلية  المدن  في كل  سلبياً 
تأثير  إلى  إضافًة  استثناء،  ليست  منها 
الحروب،  وسنوات  السياسي  االنقسام 
الحياة  في  مباشر  بشكل  أثرت  جميعها 

العامة..
وأشار النويري الى أن تماسك النسيج 

الغربي  الساحل  منطقة  في  االجتماعي 
كان له الفضل في مواجهة كل التحديات 

األمنية والسياسية
ال  أن��ه  حديثه،  خ��الل  النويري  وأك��د 
يمكن االعتماد على هذا المسار العرفي 
وبناء  الدولة  مسار  من  بدالً  االجتماعي 
القوية والموحدة، وال يمكن  المؤسسات 
بناء دولة في ظل تسلط عقيدة األنانية 
الجهوية،  أو  القبلية  المصلحة  إعالء  أو 

ال��س��ي��اس��ي��ة في  األزم�����ة  أن  م��وض��ح��ا 
والتنمية  البناء  جهود  كل  عرقلت  ليبيا 
واالس���ت���ق���رار، وإط��ال��ة األزم����ة وت���ورط 

الجميع في حروب ونزاعات ال تنتهي.
الواجب  من  أنه  على  النويري  وشدد 
“استعادة دور الدولة وتقوية مؤسساتها، 
ال بدعم المجموعات المسلحة التي تريد 
أن تحل محل مؤسسات الدولة”، مطالباً 
ووزارة  أم��ن  ومديريات  شرطة  بمراكز 

داخلية قوية.
بالتركيز  حديثه  في  النويري  وخلص 
أكثر  واالجتماعية  المحلية  اإلرادة  على 
إنجاز  إص��راًرا من أي وقت مضى على 
الوطنية، واستعادة دور  المصالحة  ملف 

الدولة وبسط األمن من أجل المواطن.

رئيس الحكومة يبحث مع وزارة المالية اإلجراءات التنفيذية لجدول المرتبات الموحد

النائب األول لرئيس مجلس النواب يشارك في افتتاح ملتقي بلديات الساحل الغربي

ال��ت��وج��ي��ه  إدارة  م���دي���ر  أع���ل���ن 
ال��م��ع��ن��وي ب��ال��ج��ي��ش ال��ل��ي��ب��ي ال��ل��واء 
المعارك  انتهاء  المحجوب،  خالد 
داعش  تنظيم  ضد  القطرون  جنوب 
 4 إرهابياً  مقتل 23  بعد  اإلرهابي، 

منهم فّجروا أنفسهم.
وأش�����ار ال���ل���واء ال��م��ح��ج��وب في 
أن  إل��ى  ب���وك،  الفيس  على  تدوينة 
مع  األربعاء،  اندلعت  التي  المعارك 
التنظيم اإلرهابي، تركزت في جبال 
خاللها  استشهد  وال��ه��روج،  عصيدة 
للواء  تابعين  منهم  اث��ن��ان  ج��ن��ود   4
لكتيبة  تابع  وجندي  المعزز،   128
أم األرانب، وجندي آخر تابع لكتيبة 
الدورية الصحراوية التابعة للمنطقة 

العسكرية سبها.
ونفى مدير إدارة التوجيه المعنوي، 
ما أورده رئيس الحكومة عن مشاركة 
أي ق����وة م���ن ال��داخ��ل��ي��ة ف���ي ه��ذه 
المواجهات، مؤكدا أن المواجهة تمت 
 5 العسكرية  اللجنة  إش��راف  تحت 

التابعة للقيادة العامة للجيش.

الجيش يعلن القضاء الكامل على تنظيم 
داعش بجبل عصيدة بالقطرون

ص����رح ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م 
بليحق  عبدالله  السيد  ال��ن��واب  مجلس 
بأن التشاور بين مجلس النواب ومجلس 
السياسي  لالتفاق  وفقاً  مستمر  الدولة 
توافق سياسي ال سيما  من أجل تحقيق 
المختلفة  بمساراتها  الطريق  في خارطة 
الدستوري والسياسي واألمني والتنفيذي 
من  وغيرها  السيادية  المناصب  وملف 
إلى  والوصول  المرحلة  هذه  تجاوز  أجل 
أقرب  في  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات 
وقت ممكن ، ووفقاً لما ستصل إليه لجنة 
المختلفة  مساراتها  في  الطريق  خارطة 
في تقريرها النهائي بالتشاور مع مجلس 

الدولة.

المتحدث الرسمي: التشاور بين مجلس 
النواب ومجلس الدولة مستمر وفقًا لالتفاق 

السياسي من أجل تحقيق توافق سياسي
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 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

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

حق الرد مكفول . ●

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

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

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

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

ع���ق���دت ل��ج��ن��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط 
والمالية والموازنة العامة بمجلس 
النواب يوم األحد الماضي بمقر 
مدينة  في  المجلس  دي��وان  ف��رع 
السادة،  مع  اجتماعاً  طرابلس، 
وزي���ر ال��خ��دم��ة ال��م��دن��ي��ة، وكيل 
وزارة  وك��ي��ل  التخطيط،  وزارة 
ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، م��دي��ر ع��ام 
بوزارة  والتوثيق  المعلومات  مركز 

ال��ش��ؤون  م��دي��ر مكتب  ال��م��ال��ي��ة، 
رئيس  المالية،  ب���وزارة  المالية 
بديوان  القانونية  الشؤون  قسم 
المحاسبة، باالضافة إلى مندوب 
 ، ال��م��رك��زي  ليبيا  م��ص��رف  ع��ن 
المقترح  االجتماع  ناقش  حيث 
المشكلة  اللجنة  قبل  من  المقدم 
ب��خ��ص��وص ق���ان���ون ال��م��رت��ب��ات 

الموحد لموظفي الدولة.

اج���ت���م���ع���ت ل���ج���ن���ة م��ت��اب��ع��ة 
المؤسسات السيادية يوم االربعاء 
الماضي بمقر فرع ديوان مجلس 
ال���ن���واب ف���ي م��دي��ن��ة ط��راب��ل��س 
برئيس ديوان المحاسبة الموازي 
والسيد  شكشك  خ��ال��د  السيد 

استمعت  حيث   ، ال��دي��وان  وكيل 
لعمل  واف���ي���ة  ل���ش���روح  ال��ل��ج��ن��ة 
التي  العراقيل  وأه���م  ال��دي��وان 
اط��ار  ف��ي  ذل��ك  يأتي   ، تواجهه 
وتوحيد  لمتابعة  اللجنة  اعمال 

المناصب السيادية .

التعليم  ش��ؤون  لجنة  عقدت 
ب��م��ج��ل��س ال���ن���واب ي���وم االح���د 
ال���م���اض���ي اج���ت���م���اع���اً ب��وزي��ر 
بمقر  وال��ف��ن��ي  التقني  التعليم 
في  النواب  مجلس  دي��وان  ف��رع 
لمتابعة  وذل��ك  طرابلس  مدينة 

النظر  و  ب��ال��وزارة  العمل  سير 
المشاكل والصعوبات  في بعض 
التي تواجه القطاع ، كما ناقش 
اقالة  قرار  مالبسات  االجتماع 
االلكترونية  التقنية  كلية  عميد 

بني وليد.

الحكم  ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س  ق���ام 
المحلي بمجلس النواب السيد 
” ادريس عمران ” يوم االثنين 
بلدية  لمقر  ب��زي��ارة  الماضي 
التقى خاللها  البيضاء، حيث 
البلدية  ووكيل  البلدية  بعميد 
التي  التخطيط  لجنة  ورئيس 
تأتي  حيث   ، البلدية  شكلتها 
ه��ذه ال��زي��ارة ف��ي إط��ار عمل 
بمجلس  المحلي  الحكم  لجنة 
أوض��اع  متابعة  على  ال��ن��واب 
ال��ب��ل��دي��ات وس���ي���ر م��ش��اري��ع 
المتعلقة  ال���دول���ي  ال��ت��ع��اون 

بالتنمية المحلية.
شرح  إل��ى  عمران  واستمع 
مشروع  عمل  لسير  مفصل 
التخطيط المحلي الذي تعمل 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ب��ل��دي��ة  عليه 
 GIZ الوكالة األلمانية للتعاون
المشاريع  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة   ،
بتنفيذها  الوكالة  تقوم  التي 
تدريب  مركز  مثل  البلدية  مع 

ال����م����رأة وم����رك����ز ال��ش��ب��اب 
 ، تواجهها  التي  والصعوبات 
الوكالة  ممثل  من  استمع  كما 
بباقي  العمل  لسير  شرح  إلى 
ال���ب���ل���دي���ات ال���ش���ري���ك���ة ف��ي 

المنطقة الشرقية .
الحكم  لجنة  رئيس  واب��دى 
ال��م��ح��ل��ي م��الح��ظ��ات��ه وال��ت��ي 
الق����ت ق���ب���ول وت��رح��ي��ب من 
رئيس اللجنة ، بتوسيع قاعدة 
ال��م��ش��ارك��ة ب��أش��راك ال��م��رأة 
و  النسائي  االت��ح��اد  وخ��اص��ة 
المدني  المجتمع  منظمات 

وإش��راك   ، األحياء  لجان  في 
ال��ش��ب��اب ف���ي ل��ج��ان ت��وزي��ع 
تم  بانه  موضحا  االستبيانات 
البلدي  المجلس  مع  االتفاق 
بتشكيل   ، اللجنة  رئ��ي��س  و 
في  للمساعده  خبراء  مجلس 
وضع خطة التطوير المؤسس 
المستدامة  التنمية  بإحداث 
ومخططات حضرية وتخطيط 
اس��ت��رات��ي��ج��ي ل��م��ش��روع��ات 
االستغالل  من  تمكن  طموحة 
التنموية  للميزانيات  األمثل 
ال��م��م��ن��وح��ة م���ن ال��ح��ك��وم��ة 

المستهدفة  واالس��ت��ث��م��ارات 
والمستقطبة.

ع��م��ران على حرص  وأك��د 
بمتابعة  المحلي  الحكم  لجنة 
م��ش��اري��ع ال��ت��ع��اون ف��ي جميع 
البلديات وحلحلة أي صعوبات 
تستفيد  أن  أجل  تواجهها من 
البلديات من الخبرات الدولية، 
مما سيعزز من قدرات الحكم 
لجنة  ب��أن  مضيفا   ، المحلي 
بدعم  مهتمة  المحلي  الحكم 
ألنه  األلمانية  الوكالة  مشروع 
الطرق  اكتساب  إل��ى  ي��ه��دف 
من  التخطيط  ف��ي  الحديثة 
خالل إشراك جميع الفاعلين 
بالبلدية في عملية التخطيط 
يكون  أن  اج���ل  م��ن  المحلي 
فعال  ويلبي  التخطيط شامال 
احتياجات جميع الفئات داخل 
اي��ض��ا تعزيز  ال��ب��ل��دي��ة وه���ذا 
ال��م��واط��ن��ة  ل��ل��دي��م��ق��راط��ي��ة و 

الفاعلة.

محمد  ال��ن��واب  مجلس  عضو  ق��ال 
العباني إن موعد االنتخابات لن يكون 
قريًبا بعد ما جرى من مناقشات في 

لجنة خارطة الطريق.
تصريحات  ف��ي  العباني  وأض���اف 
تعيين  يتطلب  ال��وض��ع  أن  صحفية 

تسيير  م��ن  تتمكن  ج��دي��دة  ح��ك��وم��ة 
االتفاق  حين  إل��ى  المقبلة  المرحلة 
انتخابات؛  إلج��راء  جديد  موعد  على 
إلع��داد  ال��ن��واب  مجلس  اتجه  لذلك 
شروط الترشح لمن يرغب في رئاسة 

الحكومة الجديدة.

لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة تناقش مقترح قانون المرتبات الموحد لموظفي الدولة

لجنة متابعة المؤسسات السيادية تجتمع برئيس 
ديوان المحاسبة الموازي في طرابلس

لجنة شؤون التعليم تعقد اجتماعًا بوزير التعليم التقني والفني

رئيس لجنة الحكم المحلي يتابع مشاريع التعاون الدولي مع البلديات

النائب العباني: الوضع يتطلب تعيين حكومة جديدة تتمكن من تهيئة المناخ إلجراء االنتخابات

بديوان  المجلس  ش��ؤون  إدارة  موظفي  من  عدد  ش��ارك 
 ” حول  ندوة  في  االفتراضية  التقنية  عبر  النواب  مجلس 
تغير المناخ والهجرة القسرية في المناطق الجبلية ، ما هي 
وبرنامج  الدولي  البرلماني  االتحاد  نظمها  التي   ” الحلول 
للتنمية  السويسرية  للوكالة  التابع  االرتفاع  عند  التكيف 

والتعاون.
ديوان  رئيس  توجيهات  على  بناًء  المشاركة  هذه  تأتي 
مجلس النواب األستاذ عبد الله المصري الفضيل في إطار 
تبادل الخبرات واطالع موظفي ديوان مجلس النواب على 
هذا  في  المختلفة  العالم  برلمانات  من  نظرائهم  تجارب 

الصدد.
وناقشت الندوة التي شارك فيها موظفي اإلدارة محمد 
ناقشت  اللبيدي  ف��ارس   ، الحسنوني  أسامة   ، بوخيرات 
المناطق  في  المناخ  تغير  بسبب  الداخلي  والنزوح  الهجرة 
الجبلية للوصول إلى مجموعة من الحلول التي تزيد قدرة 
التكيف من خالل معالجة بعض  المجتمعات الجبلية على 

األسباب الجذرية للهجرة المناخية .
تغير  تأثير  بكيفية  الوعي  زيادة  إلى  الندوة  تهدف  وكما 
المعرفة  وزي��ادة  الجبلية  المناطق  في  التنقل  على  المناخ 
والتكيف  الصمود  على  المجتمع  ق���درة  تعزيز  بأهمية 
تحديد  إلى  باإلضافة  المناطق،  تلك  في  المناخ  تغير  مع 
الفرص وتبادل الممارسات الجيدة للبرلمانيين لتأدية دور 
لمواءمة وتنسيق السياسات الوطنية لمعالجة  أكثر نشاطاً 

الهجرة في سياق تغير المناخ والكوارث والتنقل.
يشار إلى ان الندوة حظيت بمشاركة من عدة برلمانات 

عالمية ومنظمات دولية مهتمة بالبيئة والهجرة.

عدد من موظفي ديوان مجلس النواب يشاركون في ندوة حول 
“تغير المناخ والهجرة” التي نظمها االتحاد البرلماني الدولي
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ال��ت��ق��ى رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة 
من  المواطنين  من  ع��دًدا  الدبيبة  عبدالحميد 
فئة الصم والبكم والمعتصمين داخل مقر الهيئة 
العامة لصندوق التضامن االجتماعي منذ عدة 

أيام.
الحكومة  لرئيس  اإلع��الم��ي  المكتب  وق��ال 
المعتصمين  مطالب  إلى  استمع  "الدبيبة"  إن 
المتمثلة في تفعيل القوانين التي تضمن حقوق 

هذه الفئة وضرورة االهتمام بهذه الشريحة.
شكلت  ال��ح��ك��وم��ة  أن  "ال��دب��ي��ب��ة"  وأوض����ح 
المجلس األعلى لذوي اإلعاقة وعملت على عقد 
اجتماعاته والذي يضم عددا من الوزراء وذوي 
الصعوبات  كافة  تذليل  على  وعملت  العالقة 
التي تواجه صندوق التضامن االجتماعي ألداء 
الشرائح،  لكافة  جيدة  خدمات  وتقديم  مهامه 
مؤكًدا اهتمامه بدعمهم وتقديم كافة الخدمات 

لهم ومتابعة كافة مطالبهم.

الوحدة  حكومة  وزراء  مجلس  رئيس  كلف 
الوطنية " عبد الحميد الدبيبة " نائبه " رمضان 

ابوجناح " بمهام تسيير العمل بوزارة الصحة.
الزناتي"  على   " الصحة  وزي��ر  أن  إلى  يشار 
موقوف حاليا ورهن التحقيق لدى مكتب النائب 
العام في قضايا شبهات فساد في وزارة الصحة.

رئيس الحكومة يلتقي عدًدا من المعتصمين 
من فئة الصم والبكم وضعاف السمع

رئيس الحكومة يكلف نائبه )ابوجناح( 
بمهام تسيير العمل بوزارة الصحة

ن���اق���ش رئ���ي���س ح��ك��وم��ة 
ال��������وح��������دة ال����وط����ن����ي����ة 
"عبدالحميد الدبيبة" خالل 
يوم امس  لقاء جمعه مساء 
"حسين  نائبه  م��ع  السبت 
ال��ق��ط��ران��ي" آخ��ر األوض���اع 

والتطورات السياسية .
كما بحث الجانبان خالل 

ب��دي��وان  عقد  ال���ذي  اللقاء 
رئاسة الوزراء في العاصمة 
المستجدات  آخر  طرابلس 
إضافة  الشرقية،  بالمنطقة 
العمل  س��ي��ر  مناقشة  إل���ى 
ب���دي���وان م��ج��ل��س ال�����وزراء 
وال�������وزارات وال��م��ؤس��س��ات 

الحكومية المختلفة.

ك��ل��ف رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
 " الدبيبة  الحميد  عبد   " الوطنية 
التنفيذية  واألجهزة  حكومته  وزراء 
ب��ن��ش��ر ت��ف��اص��ي��ل ال���م���ش���روع���ات 
بكل  وتحديدها  والمحلية  المركزية 

بلدية .
وتتضمن رسالة التكليف الموجهة 

م��ن وزي���ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون رئيس 
عادل   " ال��وزراء  ومجلس  الحكومة 
نشر  واألج���ه���زة  ل���ل���وزراء   " جمعة 
لها  خصصت  التي  المالية  المبالغ 
عبر   ،2021 العام  ميزانية  ضمن 
وذلك  االجتماعي  التواصل  وسائل 

تحقيقا لمبدأ الشفافية.

لشئون حقوق  العدل  وزارة  وكيل  ادان مكتب 
الظالمة  االرهابية  الممارسات  )بشدة  االنسان 
التي استهدفت وزيرة العدل "حليمة ابراهيم عبد 
الرحمن" باعتراض سيارتها والرمي بالرصاص 
يناير   28 الجمعة  يوم  مجهول  قبل  من  عليها 
الجاري بمنطقة السواني جنوب طرابلس ( وفق 

البيان الذي نشره مكتب الوكيل اليوم السبت .  
جبان  )عمل  بانها  المحاولة  البيان  ووصف 
الهدف منه المساس بمؤسسات الدولة الرسمية 
وايقاف عجلة التقدم( مشيرا الى انها لن تثنيي 
القيام  على  عامة  بصفة  العدل  وزارة  منتسبي 

بواجباتهم الوطنية. 

السفير  مع  بوشناف  إبراهيم  الوطني  األمن  ناقش مستشار 
األمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورالند، آخر التطورات في ليبيا، 

خالل لقائهما، األربعاء، في العاصمة التونسية.
وبحسب الصفحة الرسمية للمستشار بوشناف، ناقش اللقاء 
أيضا أهمية الحفاظ على الزخم المصاحب لالنتخابات كأفضل 

أمل للمصالحة الوطنية وضمان سيادة ليبيا وأمنها القومي.
يأتي ذلك في إطار دعم الواليات المتحدة للعملية االنتخابية 

المقبلة.

عبدالحميد  ال��ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  اج��ت��م��ع 
المركز  مدير  مع  السبت  أمس  يوم  الدبيبة 
حيدر  الدكتور  االم��راض  لمكافحة  الوطني 
السائح وأعضاء اللجنة العلمية االستشارية 
بالمركز ومدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة 

ورئيس لجنة إدارة جهاز اإلمداد الطبي.
الحكومة  المكتب اإلعالمي لرئيس  وقال 
إن االج��ت��م��اع اس��ت��ع��رض ال��وض��ع ال��وب��ائ��ي 

لجائحة كورونا في مناطق البالد.
وأضاف أن "الدبيبة" تابع خالل االجتماع 
المتخذة من قبل وزارة الصحة  اإلج��راءات 
والمركز الوطني لمكافحة االمراض، وشدد 
واسعة  تطعيم  حملة  إط��الق  ض��رورة  على 
اللقاحات  توفر كميات  بعد  النطاق، خاصًة 

الالزمة.
الوطني  ال��م��رك��ز  م��دي��ر  أك��د  جهته،  م��ن 
في  نقًصا  هناك  ب��أن  االم���راض  لمكافحة 

المشغالت الخاصة بإجراء تحاليل الكشف 
ل��م ص��رف  أن���ه  ال���ف���اي���روس، مضيفا  ع��ن 
المكافآت المستحقة للعاملين بمراكز العزل، 
وط��ال��ب ب��ص��دور ق��رار م��ن مجلس ال���وزراء 
بشأن جملة من اإلجراءات االحترازية التي 

يتوجب إتباعها.

أصدر  "الدبيبة"  أن  إلى  المكتب  وأش��ار 
اإلج�����راءات  م��ن  جملة  ب��ات��خ��اذ  تعليماته 
العملية لتوفير النواقص والعمل على صرف 
المكافآت لمستحقيها بعد التأكد من أسماء 

المستفيدين.

رئيس الحكومة ونائبه "حسين القطراني" يبحثان آخر األوضاع والتطورات السياسية

رئيس الحكومة يكلف الوزراء بنشر تفاصيل المشروعات 
المركزية والمحلية وتحديدها بكل بلدية 

وزارة العدل تدين محاولة اغتيال الوزيرة 
حليمة ابراهيم عبد الرحمن

مستشار األمن الوطني يناقش مع السفير 
األمريكي آخر التطورات في ليبيا

رئيس الحكومة يتابع الوضع الوبائي في البالد

عقد النائب الثاني لرئيس الوزراء السيد رمضان 
أبو جناح يوم الخميس الماضي، اجتماًعا مع أمين 
التنظيم  وأمين  ش��الك،  علي  ال���وزراء  مجلس  ع��ام 
نبيل  اإلداري��ة  الشؤون  مدير  بحضور  الكاتب،  وليد 
المغربي، لمتابعة آخر األعمال التي أنجزت لديوان 

رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية.
ديوان  اتخذها  التي  الترتيبات  االجتماع  وناقش 
الجنوبية،  المنطقة  دي��وان  لتجهيز  ال��وزراء  مجلس 
الخدمات  ليقدم  بالكامل  تهيئته  م��راح��ل  وك��ذل��ك 

للمواطنين في المنطقة.
ك��م��ا اس��ت��م��ع ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ل��ع��دد من 
آلية  في  ال���وزراء  مجلس  سيُتابعها  التي  الخطط؛ 
العمل وتفعيل المنظومات اإلدارية الخاصة بالديوان 
كما  الجنوبية،  المنطقة  بديوان  وربطها  الرئيسي 
وقف السيد أبوجناح على احتياجات موظفي ديوان 
على  م��وك��ًدا  الجنوبية،  بالمنطقة  ال���وزراء  رئ��اس��ة 
ضرورة حلحلة كافة المشاكل اإلدارية الخاصة بهم، 

وتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع.
ال���وزراء بالمنطقة  يُ��ش��ار إل��ى أن دي���وان رئ��اس��ة 
فيه  والتجهيز  الصيانة  أعمال  قاربت  الجنوبية؛ قد 
على االنتهاء، وسبق لرئيس الحكومة تضمين أعمال 
الذي تستهدف  الحياة  اسكتماله ضمن خطة عودة 
إحياء المشاريع المتوقفة في كافة ربوع ليبيا،وكذلك 
بعد مناشدة آهالي المنطقة الجنوبية الفتتاح ديوان 

رئاسة الوزراء في المنطقة.
كما يذكر أن أعمال التجهيز ستنتهى مطلع الشهر 
المنطقة  دي��وان  الفتتاح  اس��ت��ع��داًدا  وذل��ك  ال��ق��ادم، 

الجنوبية وتفعيله.

النائب الثاني لرئيس الوزراء يناقش آخر 
الترتيبات التي اتخذها مجلس الوزراء 

لتجهيز ديوان المنطقة الجنوبية
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نظمت وزارة الداخلية دورة تدريبية في مجال 
)تشغيل وقيادة الزوارق السريعة( تحت اشراف 
العامة  ب����اإلدارة  التخصصي  ال��ت��دري��ب  معهد 
الع��داد  ال���وزارة  خطة  ضمن  األمنية  للعمليات 

كوادر فنية والرفع من كفاءة مختلف االدارات .
التخصصية  ال��دورة  في   المشاركون  وتلقى 
الزوارق  وقيادة  )تشغيل  مجال  في   " "السادسة 
السريعة(، التي أقيمت بميناء طرابلس البحري 
تحت  عملية  وتطبيقات  ن��ظ��ري��ة  م��ح��اض��رات 
ف��ي هذا  ت��دري��ب متخصصون  خ��ب��راء  اش���راف 

المجال .
االدارة  من  متدربا   20 ال��دورة  في  وش��ارك 
العامة ألمن السواحل  التي أشرف عليها معهد 
للعمليات  العامة  ب��اإلدارة  التخصصي  التدريب 

األمنية .
تم  احتفالية  تنظيم  ال���دورة  خ��ت��ام  ف��ي  وت��م 
خاللها  توزيع شهايد على المتدربين   التمامهم 

البرنامج التدريبي.

ع��ق��دت ل��ج��ن��ة اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ص��ن��اع��ات 
التقليدية، بوزارة السياحة  اجتماعا برئاسة وكيل 
الوزارة  لشؤون الصناعات التقليدية " عبدالله 
سعيد بلعيد، " تم خالله  بحث مستجدات عمل 
التقليدية  الصناعات  لتطوير  وخططها  اللجنة 

ونشرها بين الشباب والفتيات .
استمارات  ومعايير  آليات  مناقشة   تم  كما 
مراكز  وتفعيل  وال��ب��ي��ان��ات،  المعلومات  جمع 
بما  تفعيلها،   وآل��ي��ات  التقليدية،  الصناعات 
يسهم في تحقيق أهدافها، والعمل على دعمها 

وإعادة تأهيلها.
كما تطرق االجتماع إلى خطوات إنشاء جهاز 
الرامية  الخطط  ضمن  التقليدية،  الصناعات 
إلى تطوير سوق الصناعات التقليدية ودعمها، 

وفق رؤية حديثة.

وزارة الداخلية تنظم دورة تدريبية في 
مجال )تشغيل وقيادة الزوارق السريعة(

وزارة السياحة تناقش خطة تطوير سوق 
الصناعات التقليدية ودعمه

وزير النفط والغاز المكلف يبحث مع الشركات النفطية حلحلة المشاكل التي تواجه تطوير القطاع
عقد وزير النفط والغاز المكلف "علي العابد"، 
يوم الخميس الماضي، اجتماعا موسعا مع إدارة 
الشركات  ورؤس���اء  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
تطوير  تواجه  التي  العراقيل  لتذليل  لها  التابعة 

القطاع.
وقال وزير النفط والغاز المكلف " علي العابد " 
في تصريح - لوكالة االنباء الليبية – إن االجتماع 
للوقوف على مشاكل القطاع النفطي بشكل عام 
انتاج  تطوير  خطط  تواجه  التي  والتحديات   ،
النفط للوصول إلى مستويات اإلنتاج المنشودة، 
الغاز  وان��ت��اج  استكشاف  تطوير  إل��ى  باإلضافة 
في  استراتيجية  صناعات  ألي  أساسا  باعتباره 

المستقبل.
الشركات  لممثلي  استمعنا  "العابد"،  وأضاف، 
لدعم  ومطالبهم  تواجههم  التي  المشاكل  حول 
القطاع ، مضيفا أن الوزارة بالتعاون مع المؤسسة 
ستعمل حل حلحلة تلك المشاكل، وسنضع خطة 

الشركات  أمام  االستثمار  وفتح  القطاع  لتطوير 
وبعض  الواعد  القطاع  في  والمحلية  األجنبية 

الصناعات المقامة على النفط.
الوطنية  المؤسسة  رئيس  ق��ال  جانبه  وم��ن 
وعد  والغاز  النفط  وزي��ر  إن  الله"  "صنع  للنفط 
قطاع  اس��ت��ق��رار  أج��ل  م��ن  الصعاب  ك��ل  بتذليل 
ال��الزم��ة،  الميزانيات  على  وال��ح��ص��ول  النفط 

وتسهيل االجراءات اإلدارية المتعثرة في الدوائر 
الحكومية.

ملخص  الوزير  على  عرضنا  الله  صنع  وأك��د 
له  وشرحنا  ونتائجه،  العمومية  الجمعية  اجتماع 
التحديات التي تواجه القطاع ، مؤكدا أن قطاع 
ومستقبله  وم��وح��د،  ومتماسك  متعاف  النفط 

سيكون واعدا.  

وزير االقتصاد والتجارة يفتتح مركزا للخدمات اإللكترونية والمالية
افتتح وزير االقتصاد والتجارة 
م��ح��م��د ال���ح���وي���ج ي�����وم أم���س 
للخدمات  ابتكار  مركز  السبت، 
الخاص  والمالية  االلكترونية 
والصكوك  البطاقات  بترميز 
البيانات  وق��واع��د  المصرفية، 
والتدريب  والتأهيل  والمعلومات 
بالشراكة مع عدد من الشركات 

المحلية والعالمية.
مدير  المركز  افتتاح  وحضر 
عام مجلس التطوير االقتصادي 
واالج��ت��م��اع��ي وم��ن��دوب��ي��ن عن 
ال���م���ص���ارف ال��ت��ج��اري��ة وع���دد 

م���ن ال��ب��ع��ث��ات ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
من  ولفيف  ليبيا  لدى  األجنبية 
والمستثمرين  االع��م��ال  رج���ال 

والمهتمين.
وأث��ن��ى وزي���ر االق��ت��ص��اد في 
ب��ال��م��ن��اس��ب��ة ع��ل��ى جهود  ك��ل��م��ة 

الشركات والعناصر الوطنية من 
اإلداريين والمهندسين القائمين 
إلى  المركز، مشيراً  إنشاء  على 
االنتقال  تدعم  الخطوة  أن هذه 
ن��ح��و اق��ت��ص��اد ال��م��ع��رف��ة ب��أي��ٍد 
على  وق��درة  كفاءة  ذات  وطنية 

قيادة المرحلة.
ال��ت��ح��ول  أن  ال��ح��وي��ج  وأك����د 
ال���رق���م���ي وم���واك���ب���ة ال��ت��ط��ور 
الدولة  قيام  أساس  المعلوماتي 
الفساد  على  والقضاء  الحديثة 
ب������اإلدارة  وال���م���ال���ي  اإلداري 

التقليدية.

ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ت��س��ل��م��ت 
إيطاليا  م��ن  ج��دي��دة  م��ع��دات 
الشرعية  الهجرة غير  لمكافحة 
بقيمة 42 مليون يورو،  وتتمثل 
للصيانة  متنقلة  »ورش����ة  ف��ي 
ومكاتب  للقوارب  غيار  وقطع 

إدارية متنقلة«.
  وذك�������رت وك����ال����ة »ن���وف���ا« 
الخميس  يوم  لألنباء،  االيطالية 
الماضي أن عملية التسليم جاءت 
في في إطار المشروع األوروبي 
للحدود  المتكاملة  اإلدارة  »دعم 
والهجرة في ليبيا«، الذي تشرف 
اإليطالية،  الداخلية  وزارة  عليه 

يتلقى  المشروع  أن  وأوض��ح��ت 
»الّصندوق االئتماني  تموياًل من 

األوروبي للّطوارئ«.

  وأش����ارت ال��وك��ال��ة إل���ى أن 
صيانة  ورش��ة  شملت  المعدات 
بحرية  وق��ط��ع  متنقلة  ومكاتب 

اإلنقاذ  لوجستي ألنشطة  كدعم 
واإلنقاذ  البحث  مهام  في سياق 
إلى  تسليمها  وجرى  البحر،  في 
السواحل  ألم��ن  العامة  اإلدارة 

الليبية.
وزارة  ق��ال��ت  ج��ان��ب��ه��ا   م���ن 
تسليم  م��راس��م  إن  ال��داخ��ل��ي��ة  
المعدات الخاصة جرت بحضور 
ألم��ن  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  م���دي���ر 
السواحل، ومدير إدارة العالقات 
وال��ت��ع��اون وال��م��ن��دوب األم��ن��ي 
ليبيا،  لدى  اإليطالية  بالسفارة 
وعدد من المسؤولين بإدارة أمن 

السواحل والسفارة اإليطالية.

عقدت اللجنة المشكلة من قبل 
الملتقى  لتنظيم  الشباب   وزي��ر 
ال��ج��ام��ع ل��ل��م��ص��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة 
بسرت  ع��ق��ده  المقرر  الشبابية 
الخميس  يوم  الثالث،  اجتماعها 
الماضي، بمدينة طرابلس بحضور 

رئيس وأعضاء اللجنة.
ن��ش��رت��ه صفحة  ب��ي��ان  وأف�����اد 
ال�����وزارة ع��ل��ى »ف��ي��س��ب��وك«، ب��أن 
االجتماع تضمن مناقشة األعمال 
التي أنجزتها اللجنة خالل الفترة 
ال��م��اض��ي��ة ون��ت��ائ��ج ال��ح��واري��ات 
من  ب��ع��دد  اللجنة  عقدتها  ال��ت��ي 
لمناقشة  إضافًة  الليبية،  المدن 
التحضيرات لعقد الملتقى الجامع 

للمصالحة الوطنية الشبابية.
الملتقى  إن  ال�����وزارة  وق��ال��ت 

شاب   500 يقارب  ما  يستهدف 
ومدن  مناطق  مختلف  من  وشابة 
ل��ي��ب��ي��ا ل��ج��ع��ل ال��ش��ب��اب ش��ري��ك��اً 
الوطنية  المصالحة  في  أساسياً 
الشاملة وتعزيز أدوار الشباب في 

مجال السلم المجتمعي.

ك��م��ا خ��ل��ص االج���ت���م���اع إل��ى 
أن ي��ت��م اإلع����الن ع��ن ف��ت��ح ب��اب 
ليبيا  لشباب  بالملتقى  المشاركة 
التسجيل  ع��ب��ر  ال��ج��ن��س��ي��ن  م���ن 
القليلة  األي��ام  خ��الل  اإللكتروني 

القادمة.

ناقشت وزارة العمل والتأهيل، في 
اجتماعها العادي الثالث الذي ترأّسه 
السنوية  خطتها  العابد؛  علي  الوزير 
لها  التابعة  والمكاتب  اإلدارات  لعمل 

بمختلف مدن ومناطق البالد.
واس��ت��ع��رض االج��ت��م��اع ح��زم��ة من 
ال��م��ل��ف��ات، أب���رزه���ا م��ل��ف ال��ت��دري��ب 

عن  والباحثين  للموظفين  بالنسبة 
المتعلقة  الملفات  من  وغيرها  عمل 

بسير العمل.
وأش������اد وزي�����ر ال��ع��م��ل ب��ال��ج��ه��ود 
وتيرة  زي��ادة  أهمية  مؤكدا  المبذولة، 
العمل؛ لتذليل الصعوبات، وبما يكفل 

قيام الوزارة بدورها المنشود.

وزارة الداخلية تستلم معدات لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وزارة لشباب تستعد لتنظيم الملتقى الجامع 
للمصالحة الوطنية الشبابية بمدينة سرت

وزارة العمل تستعرض خطتها لس���نة 2022
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وق��ع��ت غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة 
والزراعة طرابلس يوم الخميس الماضي 
للتجارة  أثينا  غرفة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
وتحسين  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  وال��ص��ن��اع��ة 
بين  مثمر  ل��ت��ع��اون  ال��الزم��ة  ال��ظ��روف 

البلدين.
ج��اء ذل��ك خ��الل زي���ارة ال��وف��د الليبي 
والصناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  يضم  ال���ذي 
المالية،  ووزارت���ي  طرابلس،  وال��زراع��ة 
والشباب لليونان بدعوة من غرفة التجارة 
والصناعة أثينا، وتعليمات وزير االقتصاد 

والتجارة " محمد الحويج " .
اللقاء  ال��ل��ي��ب��ي خ���الل  ال��وف��د  وب��ح��ث 
الذي ضم  اليوناني  الجانب  مع  الموسع 
- وكيال وزارتي النقل والخارجية لشئون 
االق��ت��ص��اد وال��س��ك��رت��ي��ر ال��ع��ام ل��ش��ؤون 
االقتصاد الدولي، ورئيس قسم الشركات 
اليونانية بوزارة الخارجية  وعضوا لجنة 
إدارة غرفة التجارة والصناعة أثينا جملة 
بالجانب  العالقة  ذات  الموضوعات  من 
حجر  تقف  التي  والعراقيل  االقتصادي، 
عثرة أمام التعاون الليبي - اليوناني من 
إج��راءات  تسهيل  ومنها  الجوانب،  كافة 
التأشيرة بين البلدين، وفتح النقل الجوي 
خدمات  في  التوسع  جانب  إلى  بينهما، 

النقل البحري.
 وات��ف��ق ال��ج��ان��ب��ان ع��ل��ى ب���ذل م��ا في 
ال��ع��الق��ة  ال��ج��ه��ات ذات  م���ع  وس��ع��ه��م��ا 
ببلديهما إلقفال هذه الملفات، والملفات 
العالقة منذ سنوات والمتمثلة في الديون 
لصالح  الليبية  الدولة  على  المستحقة 
والصحية  الخدمية  المؤسسات  عديد 

اليونانية بصورة إيجابية.
ووعد الجانب الليبي بالتواصل الالزم 
مع الجهات الليبية ذات العالقة لإلسراع 

بتسويتها.
اليوناني  ال��ج��ان��ب  اس��ت��ع��رض  ب����دوره 
اإلمكانيات المتاحة في مجال الخدمات 
التحتية  والبنى  واإلن��ش��اءات  كالطاقة 
الصناعات  ج��ان��ب  إل���ى  ع��ام��ة،  بصفة 
الكثير  لديها  اليونان  أن  مبينا  الدوائية، 
متى  الليبي  للجانب  تقدمه  أن  يمكن 
توفرت الظروف المالئمة للتعاون المثمر 

للبلدين.

غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
طرابلس توقع مذكرة تفاهم مع 

غرفة أثينا للتجارة والصناعة

القادمة  الفترة  خالل  يقام 
تحت  ل��ل��غ��ذاء  زليتن  م��ع��رض 
أش�������راف غ���رف���ة ال���ت���ج���ارة 
والصناعة والزراعة في زليتن 
ع���ارض   30 ب��م��ش��ارك��ة   ..
االغ��ذي��ة  ش��رك��ات  لمنتجات 
وال��ت��م��ور وال��م��ط��اح��ن وال��ب��ن 

وغيرها  وال��دواج��ن  واللحوم 
المتخصصة  ال��ش��رك��ات  م��ن 
المعرض   .. الغذاء  إنتاج  في 
يوم  وسينطلق  مرة  ألول  يقام 
من   9 ي��وم  لغاية  ف��ب��راي��ر   2
نفس الشهر بأرض المعارض 

بزليتن .

بدأت شركة راس النوف لتصنيع 
التشغيل  ت��ج��ارب  وال��غ��از   النفط 
النهائية لمصنع اإليثلين الذي يعد 
البتروكيماوية   المصانع  أه�م  من 

في  متري  طن  أل��ف   330 النتاج 
السنة من مادة اإليثلين.

 ف��ق��د ب���اش���رت ال��ش��رك��ة ي��وم 
تجفيف  ف��ي  ال��م��اض��ي  ال��ث��الث��اء 

التكسير  ألفران  الحراري  الطوب 
كخطوة نحو تشغيل المصنع  حيث 
تم تشغيل الفرن )1F- 10B( عن 
الخاصة  الجديدة  التحويرة  طريق 

 )N. GAS( بتزويد الغاز الطبيعي
المسال  البترول  غ��از  ع��ن  ب��دي��اًل 
أجل  من  موقدين  وإيقاد   )LPG(
وذلك  للفرن  التدريجي  التسخين 
وستستغرق  الرطوبة  من  للتخلص 
لكل  تقريًبا  أسبوع  العملية  ه��ذه 

فرن .
 وتم يوم الثالثاء الماضي تشغيل 
الوصول  حين  إل��ى  األف���ران  باقي 
والمستهدف  المطلوب  العدد  إلى 

وهو ثمان أفران .
 وبعد إنهاء هذه العملية بنجاح 
جاهزة  األف����ران  جميع  ستصبح 
عمليات  وب��دء  النافثا  الستقبال 
من  بالتوازي  االنتهاء  بعد  اإلنتاج 

باقي المراحل التشغيلية .

يوم  صباح  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  وقعت   
الصحة  منظمة  م��ع  اتفاقية  ال��م��اض��ي،  الخميس 
العالمية بتمويل من شركايها الدوليين شركات "ايني" 
و" ريبسول" و"توتال" لتعزيز ودعم الخدمات العالجية 

لالطفال المصابين بالسرطان في ليبيا. 
الرييسي  بالمقر  االتفاقية  توقيع  مراسم  وجرت 
ادارة  مجلس  رييس  بحضور  بطرابلس،  للموسسة 
وممثلة  الله،  صنع  مصطفى  المهندس  المؤسسة 
هوف،  اليزابيث  ليبيا  في  العالمية  الصحة  منظمة 
ليبيا  فرع  افريقيا  شمال  ايني"  شركة"  عام  ومدير 
انطونيو ساري، ومدير عام شركة "ريبسول" فرع ليبيا 
سيموني سيمنا، ومدير عام شركة "توتال" فرع ليبيا 
بالمؤسسة،  االدارة  مجلس  وعضو  برينت،  باسكال 

العماري محمد.
المهندس  المؤسسة  ادارة  مجلس  رييس  وافتتح 

رحب  بكلمة  التوقيع  مراسم  الله،  صنع  مصطفى 
يهدف  االتفاقية  توقيع  ان  واوض��ح  بالحضور،  فيها 
وان  ليبيا،  في  السرطان  اطفال  مستشفيات  لدعم 
المؤسسة الوطنية و شركاءها ) ايني ، توتال انرجيز 
لمنظمة  دوالر  ماليين   5.7 ب���  تتبرع   ) رب��س��ول  و 
في  السرطان  اطفال  عالج  لدعم  العالمية  الصحة 

مستشفيات طرابلس وبنغازي.
ان  كلمته،  خ��الل  الله  صنع  المهندس  واض��اف 
انسانية،  مبادرة  اي  دعم  عن  تتوانى  لن  المؤسسة 
خالل  من  الصحية  بالخدمات  يتعلق  فيما  خاصة 
الرغم  على  بالمؤسسة،  المستدامة  التنمية  ادارة 
ما  وصيانة  لتشغيل  المطلوبة  الميزانيات  شح  من 
السنوات  خالل  النفطية  المواقع  في  تدميره  جرى 

الماضية.
من جهتها، اكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية 

الصحة  ان هدف منظمة  اليزابيث هوف،  ليبيا  في 
العالمية هو منح االطفال المصابين بالسرطان في 
ليبيا افضل فرصة ممكنة للعالج وعيش حياة سليمة.
بموجب االتفاقية، تتولى منظمة الصحة العالمية 
لسبعة  والمعدات  االدوي��ة  لشراء  التبرع  هذا  انفاق 
مستشفيات تعالج االطفال المصابين بالسرطان في 
ليبيا، وسيضمن ذلك توفير رعاية متخصصة لعالج 
في  الرييسية  االطفال  مستشفيات  في  طفل   722

طرابلس وبنغازي.
حضر مراسم التوقيع ايضا عن جانب المؤسسة 
ابراهيم،  الله  خلف  القانونية  ال��ش��وون  ع��ام  مدير 
ومدير ادارة التنمية المستدامة مختار عبد الدايم، 
والمستشارة القانونية سعاد زريبة، اضافة الى عدد 
من ممثلي منظمة الصحة العالمية، وشركات "ايني" 
االيطالية، و"توتال" الفرنسية، و"ريبسول" االسبانية.

وزير الدولة للشؤون االقتصادية يبحث مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية عالقات التعاون االقتصادي المشترك
للشؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  التقى 
االقتصادية "سالمة الغويل" يوم 
الثالثاء الماضي بالقاهرة وزيرة 
المصرية  والصناعة  ال��ت��ج��ارة 
نيفين جامع وبحثا آخر تطورات 
التعاون  ع��الق��ات  ومستجدات 
بين  ال��م��ش��ت��رك  االق���ت���ص���ادي 
البلدين خالل المرحلة  القادمة، 

وفق بيان للوزارة المصرية.
لغويل  أك���د  ال��ل��ق��اء  وخ����الل 
الوطنية  الوحدة  حرص حكومة 
االقتصادية  التجربة  نقل  على 
لالقتصاد  الناجحة  المصرية 
ال��ل��ي��ب��ي وب��ص��ف��ة خ��اص��ة فيما 
يتعلق بتطوير القطاع الصناعي 
وتعزيز التجارة الخارجية وتنمية 

وتطوير القطاع االستثماري.
ولفت لغويل إلى أهمية ترجمة 
المواقف المشتركة بين البلدين 
ملموسة  ت��ع��اون  ل��م��ش��روع��ات 
البلدين،  كال  على  بالنفع  تعود 
تفعيل  ع��ل��ى ض����رورة  م��ش��ددا 

لالستفادة  الحكومية  الجهود 
م��ن ك��اف��ة ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ع��اون 
الموقعة بين البلدين خالل زيارة 
رئيس الوزراء المصري الدكتور 
خالل  لليبيا  مدبولى  مصطفى 
شهر إبريل من العام الماضى .

ال��وزي��رة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن   
حريصة  ب��الده��ا  إن  المصرية 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز أط����ر ال��ت��ع��اون 

ليبيا  دول�����ة  م���ع  ال��م��ش��ت��رك 
الشقيقة فى مختلف المجاالت 

وعلى كافة األصعدة.
ول��ف��ت��ت إل���ى أه��م��ي��ة ال��ب��ن��اء 
ع��ل��ى ال���ع���الق���ات ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ال��وط��ي��دة وع���الق���ات ال��ج��وار 
والعروبة وترجمتها لمشروعات 
ت���ع���اون م��ل��م��وس��ة ت��ص��ب فى 
الشقيقين  الشعبين  مصلحة 

والليبي  المصرى  واالقتصادين 
على حد سواء .

وأشارت جامع إلى أن الفترة 
الحالية تشهد تعاوناً ملموساً بين 
الصناعي  المجال  فى  البلدين 
ي���س���ت���ه���دف ن���ق���ل ال���خ���ب���رات 
لالقتصاد  المصرية  الصناعية 
دوران  استعادة  بهدف  الليبي 
عجلة اإلنتاج بها واالستفادة من 
لالقتصاد  الكبيرة  المقومات 
الليبي ،الفتًة إلى مكانية تعزيز 
التعاون الثنائي بين البلدين فى 

المجال االستثماري .
السوق  أن  الوزيرة  وأوضحت 
األس��واق  أكبر  أحد  يعد  الليبى 
المستقبلة للصادرات المصرية 
عام 2021 حيث احتل المرتبة 
ص���ادرات  بقيمة  عالمياً  ال����9 
بلغت 938 مليون دوالر مقارنة 
مليون دوالر خالل  بنحو 570 
عام 2020 محققة نسبة زيادة 

بلغت 64.5% .

اقامة معرض زليتن للغذاء تحت اشراف 
غرفة التجارة والصناعة والزراعة

شركة راس النوف لتصنيع النفط والغاز تباشر في خطوات تشغيل مصنع اإلثيلين

المؤسسة توقع اتفاقية مع "الصحة العالمية" لدعم عالج اطفال السرطان في ليبيا 



بلديات  عمداء   ناقش 
ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة 
تعاني  ال��ت��ي  ال��م��ش��اك��ل 
منها الشبكة الكهربائية 
ب��ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة 
ووضع الحلول المناسبة 
من  وذل��ك   ، لمعالجتها 
خالل توفير اإلحتياجات 
م��واد  م��ن  والمتطلبات 
ب��اإلض��اف��ة   ، وم���ع���دات 

إل�����ى م��ن��اق��ش��ة ب��ع��ض 
ال���م���وض���وع���ات وال��ت��ي 
م���ن ض��م��ن��ه��ا م��ع��ال��ج��ة 
ان��خ��ف��اض ال��ج��ه��د في 
التغذية  خطوط  بعض 
ل���ع���دد م����ن  ال��م��ن��اط��ق 
ال��س��ك��ن��ي��ة خ���اص���ة ) 
توكرة  دري��ان��ة  خ��ط��وط 
وال���ع���ق���وري���ة ب��وت��راب��ة 
وشمال بنغازي دريانة ( 

مكتب  اج���خ���رة  ب��ب��ل��دي��ة  اُف��ت��ت��ح 
وذلك  الواحات   النفطية  التصاريح 
واعضاء  عميد  حضره  حفل  خ��الل 
من  وع��دد  اجخرة  البلدي  المجلس 
إدارة  ومدير  البلدية  وأعيان  حكماء 
أمن المنشآت النفطية بجهاز األمن 

وعميد  جالو  بلدية  وعميد  الداخلي 
وبعض  اجخرة  الطاقة  تقنيات  كلية 

ممثلي األجهزة األمنية بالبلدية . 
العديد  الحفل  خ��الل  والقيت 
بالمناسبة  الخاصة  الكلمات  من 
وتقديم درع الوفاء إلى مدير إدارة 

النفطية مقدم من  المنشآت  أمن 
وق��ام  اج��خ��رة  ال��ب��ل��دي  المجلس 
ال��س��ادة ال��ح��ض��ور ب��ج��ول��ة داخ��ل 
ال��م��ق��ر ال����ذي س��ي��ق��دم خ��دم��ات��ه 
من  الواحات  مدن  كافة  لمواطني 
إصدار تصاريح نفطية وغيرها .

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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عمداء بلديات المنطقة الشرقية يناقشون مشاكل الُكهرباء بالمنطقة

افتتاح مكتب التصاريح النفطية الواحات ببلدية اجخرة

إيقاف الدراسة ببلديات طرابلس الكبرى أسبوعين بسبب تفاقم الوضع الوبائي

مجلس  ع��ض��و  ال��ت��ق��ى 
ال�����ن�����واب ع����ن م��دي��ن��ة 
بنغازي، عصام الجهاني، 
الماضي،  األرب��ع��اء  ي��وم 
م����ع رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س 
التسييري لبلدية بنغازي، 

الصقر بوجواري.
ون������اق������ش ال����ل����ق����اء، 
العالقة  ذات  المواضيع 
بسير العمل في البلدية، 
والتي من بينها المشاريع 
من  تنفيذها،  ال��ج��اري 
والمشاكل  البلدية  قبل 
تواجه  التي  والصعوبات 

خاصة  التحتية،  البنية 
ب��ال��ص��رف  يتعلق  ف��ي��م��ا 
مياه  وتصريف  الصحي، 

األمطار.
وثمن الجهاني، الُجهد 
ال��م��ب��ذول م���ن ال��ب��ل��دي��ة 
وحاجة  لها  دعمه  وأك��د 
ال��م��دي��ن��ة، ل��ل��م��زي��د من 
ال����خ����دم����ات، وأه��م��ي��ة 
التي  ال��م��ش��اري��ع  تفعيل 
مع  عليها  التعاقد  سبق 
في  األجنبية،  الشركات 
التحتية  البُنية  مجاالت 

الُمختلفة.

لبلدية  التسييري  المجلس  بحث رئيس 
رئيس  مع  ب��وج��واري  الصقر  م/  بنغازي 
السيد/  ليبيا  بريد  شركة  إدارة  مجلس 
طارق علي الشطشاط  خالل  لقاءه  به 
الماضيين  اليومين  البلدية  دي��وان  بمقر 
البريدية  العنونة  م��ش��روع 
ل��ب��ل��دي��ة ب���ن���غ���ازي م��واك��ب��ة 
أجل  وم��ن  الرقمي  للتحول 
ت��ح��ق��ي��ق خ���دم���ات أف��ض��ل 
ل��س��ك��ان ال��ب��ل��دي��ة ، وي��ع��د 
هو  الحديث  والترميز  العنونة  م��ش��روع 
مسح  تنفيذ  إل��ى  يهدف  عمالق  مشروع 
ميداني واسع وشامل لعمل عنوان بريدي 
قواعد  وب��ن��اء  المباني  وترقيم  متكامل 
بنية  تأسيس  إل��ى  أيضا  ويهدف  بيانات 
تحتية للرموز البريدية القابلة لإلستخدام 
تقديم  معها  يمكن  والتى  وعالمياً  محلياً 

خدمات بريدية ُمتقدمة..
وتم خالل  اإلجتماع  اإلتفاق على البدء 
في اإلجراءات المبدئية للشروع في تنفيذ 
السادة  بحضور  وذلك  البريدي   العنوان 
،مدير  ليبيا  بريد  ش��رك��ة   ع��ام  مدير   /
منطقة  ،مدير  التجارية  الخدمات  إدارة 
مكتب  ومدير  بنغازي  البريدية  الخدمات 
ومدير  التسييري  المجلس  رئيس  شؤون 

المرصد الحضري لمدينة بنغازي .

تفقد عميد بلدية غدامس المكلف السيد 
/ حبيب البخاري هيبة رفقة مدير مكتب 
السيد/  غ��دام��س  التضامنية  ال��خ��دم��ات 
عثمان مصطفى  موقع مشروع مركز تنمية 
للهيئة  التابع  غدامس   الذهنية  القدرات 
التضامن  لصندوق  العامة 
الزنتان بعد  االجتماعي فرع 

انتهاء المرحلة األولى .
المهندس    / أكد  جانبه  من 
األمجد   علي  للمشروع   المنفذ 
ومدير مكتب الخدمات التضامنية على أن العمل 
الجدول  وحسب  وسلسة  جيدة  بصورة  يسير 
الزمني المحدد لتنفيذ المشروع  شاكراً الجهود 
اللوجستية المقدمة من قبل بلدية غدامس وكل 

المساهمين في تنفيذ هذا المشروع.

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي 
يبحث  مع رئيس مجلس إدارة شركة بريد 

ليبيا مشروع العنونة البريدية 

للوقوف على سير العمل 

عميد بلدية غدامس يزور موقع مركز 
تنمية القدرات الذهنية 

يوم  والتعليم،  التربية  وزارة  ق��ررت 
أمس السبت، إيقاف الدراسة بمراقبات 
لمّدة  الكبرى  طرابلس  والتعليم  التربية 
األح��د،  غد  ي��وم  من  اعتبارا  أسبوعين 
بسبب تفاقم الوضع الوبائي في بلديات 

طرابلس الكبرى.

القرار  إن  بيان  ف��ي  ال����وزارة  وق��ال��ت 
اتخذ في اجتماع لوزير التربية والتعليم، 
ووكيل  التربوية،  للشؤون  ال��وزارة  ووكيل 
مدير  مع  المراقبات،  لشؤون  ال���وزارة 
األم���راض  لمكافحة  ال��وط��ن��ي  ال��م��رك��ز 

واللجنة االستشارية العلمية بالمركز.

إيقاف  م��دة  أن  ال����وزارة  وأوض��ح��ت 
الدراسة سيتم احتسابها من عطلة نصف 
السنة لهذا العام، الفتة إلى أن الدراسة 
والتعليم  التربية  ُم��راق��ب��ات  بقية  ف��ي 
بالبروتوكول  الّتقّيد  ش��رط  ُمستمرة 

الصحي المعمول به.

عضو النواب عن بنغازي يبحث مع عميد بلديتها سير العمل بالبلدية



ناقش عميد بلدية زليتن السيد /مفتاح 
ورئيس  البلدي  المجلس  وعضو  حمادي 
بالبلدية  واإلسكان  التحتية  البنية  لجنة 
مصلحة  رئيس  مع  غويلة  عبدالسالم  م. 
التخطيط  وم���دي���ر  وال��ج��س��ور  ال���ط���رق 

عليها  المتعاقد  ،المشاريع  بالمصلحة 
ضمن خطة عودة الحياة 2021  وكذلك 
مناقشة المختنقات والمشاريع المقترحة 
التواصل  على  واإلتفاق   2022 بالخطة 
تنفيذ  لمتابعة  البلديات  م��ع  باستمرار 

المشاريع وذلك  خالل اجتماع تم  عقده 
حضره  طرابلس  بمدينة  المصلحة  بمقر 
بالمنطقة  ال��م��ك��ات��ب  وم���دي���ري   ع��م��داء 
الوسطى زليتن ، مصراتة ، تاورغاء ،وبني 

وليد ، وسرت .

ق����ام ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة ج���ال���و ال��س��ي��د/  
تفقدية  ب���زي���ارة  ب���ازام���ا  ع��ب��دال��ب��اس��ط 
في  ك��ان  و  ال��م��رك��زي  ج��ال��و  لمستشفى 
استقباله  مدير إدارة المستشفى  حيث 
قام بتفقد األضرار التي سببها اإلنفجار 

األكسجين شهر  الذي حدث  في خزان 
زيارته  خالل  تفقد  و  الماضي  ديسمبر 
ال���وق���وف على  و  ال��م��س��ت��ش��ف��ى  أق���س���ام 
سير  ت��واج��ه  التي  والعراقيل  المشاكل 

العمل .

سوف  أن��ه  البلدية  عميد  أك��د  حيث 
جميع  لحل   برئاسته  لجنة  تشكيل  يتم 
المشاكل و العراقيل و الشكاوى بخصوص 
أقسام  داخ��ل  الصحية  الخدمات  س��وء 

مستشفى جالو المركزي.

7 بلديات
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عميد بلدية زليتن يناقش  المختنقات والمشاريع المقترحة  بالخطة 2022 للمدينة

بعد انفجار خزان األكسجين 

عميد بلدية جالو يزور مستشفى جالو المركزي ويتفقد أقسامه

أص�������در م���ع���ال���ي وزي����ر 
ال����م����واص����الت ت��ع��ل��ي��م��ات��ه 
العاجلة بضرورة احالة كافة 
المستندات الخاصة بالتعاقد 
ببلدية   التسليح   على طريق 
المشروعات   وبعض  طبرق 
األخرى الصادر بحقها قرار 
 2021 لسنة   798 رق���م 
اخر  لمتابعة  عاجل   بشكل 
ال��م��س��ت��ج��دات ل���ل���ق���رارات 
بلدية  ل��ص��ال��ح  ال����ص����ادرة  
طبرق والمستهدفة بمشاريع 
عودة الحياة بحكومة الوحدة 
بصيانة  الخاصة  الوطنية 
طريق التسليح خالل الفترة 

التعاقد  وال��ج��اري  السابقة 
عليها حالياً.

معالي  أك���د  ج��ان��ب��ه  م���ن 

ال���وزارة  تفهم  على  ال��وزي��ر 
حيث  طبرق  بلدية  لمعاناة 
قام باإليعاز لألذرع التنفيذية 

ال��ت��اب��ع��ة ل����ل����وزارة ب��س��رع��ة 
إحالة اإلجراءات إليه ووعد 
ال��ق��رارات  وإص���دار  بإتمام 
إلبرام  الالزمة  والموافقات 
ال��ع��ق��ود ل��ك��اف��ة ال��م��ش��اري��ع 
المشار  ب��ال��ق��رار  ال��م��ذك��ورة 

إليه.
ات��ص��ال هاتفي مع  وف��ي   
السيد/ طبرق  بلدية  عميد 
فرج بوالخطابيه  أكًد له بأنه 
الموقف  بإحالة  يقوم  سوف 
المشروعات  لهذه  التعاقدي 
بالطابع  تتسم  والتي  الهامة 

االستعجالي .

سبها   والتعليم   التربية  مراقبة  نظمت 
للطلبة  ت��ك��ري��م  ح��ف��ل  ال��ب��ل��دي  ب��ال��م��س��رح 

األوائ�������ل ع��ل��ى م��س��ت��وى 
الثانوية  بالشهادة  ليبيا 
األوائ����ل  و  اإلع���دادي���ة  و 
المنطقة  م��س��ت��وى  ع��ل��ى 
بحضور  ال��ج��ن��وب��ي��ةوذل��ك 
البلدي  المجلس  ع��ض��و 

السيد /أبوبكر جماعة و عدد من المعلمين 
والمعلمات و أولياء األمور.

أوجلة  البلدي  المجلس  ديوان  بمقر  ُعقد 
البلدية  دي��وان  وكيل  ضم  موسعاً  اجتماعاً 
رئيس  مع  بترون   رمضان  السيد/  المكلف 
/محمد  مقدم  أوجلة  البلدي  الحرس  جهاز 
عقيلة بحضور رئيس قسم اإليرادات المحلية 

السنوسي  السيد  بالبلدية 
أع�����م�����ورة ب���ه���دف ت��س��ل��ي��م 
المحلية  إيصاالت اإليرادات 
ل��م��ك��ت��ب ال���ح���رس ال��ب��ل��دي 
لتفعيل  وذلك  أوجلة،  ببلدية 

قسم المخالفات بالمكتب. 
لرصد  المتبعة  اآلليات  اإلجتماع  وتناول 
المعمول  والقوانين  اللوائح  وفق  المخالفات 
بها في الدولة الليبية، كما ناقش المجتمعون 

مستجدات العمل داخل البلدية بشكل عام.

فرع  البلدي  الحرس  جهاز  رئيس  شدد 
غات و السيد مدير مكتب التفتيش وحماية 
المستهلك بمراقبة االقتصاد غات  خالل 
اجتماع مع  مدير مراقبة الخدمات الصحية 

ومشغلي  وم��دي��ري  بالبلدية 
وضع  على  ض��رورة  المخابز 
ضوابط لتصنيع رغيف الخبز 
واإللتزام بالمقاييس والمعايير 
الخبز  صناعة  ف��ي  الصحية 

وتوفر  المخبز  بنظافة  المشغلين  وإل��زام 
االشتراطات الصحية للعاملين بالمخابز .

سبها ُتكرم الطلبة األوائل على مستوى 
ليبيا بالشهادة الثانوية واإلعدادية

تفعيل قسم المخالفات لمكتب 
الحرس البلدي ببلدية أوجلة

جهاز الحرس البلدي ومكتب التفتيش وحماية المستهلك 
غات  يشددان على وضع ضوابط  لمشغلي المخابز

وزير المواصالت  يؤكد على  ضرورة اإلسراع بإحالة مستندات 
مشروع صيانة طريق التسليح ببلدية طبرق 

094 321 96 12
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ثقافية

أشياء كثيرة .. 
تستحق جائزة نوبل. 

لكن أحدا لم يهتم بها حتى اآلن . 
*  *  *  *  *

أشياء كثيرة .. 
في منتهى الجمال .. 

وأخرى في غاية القبح .. 
لكن التطرف هنا .. 

بحد ذاته يعتبر عمال يستحق نوبل. 
يخترع  وه��و  متطرفا  نوبل  ال��ح��اج  يكن  أل��م 

الديناميت؟
*  *  *  *  *

أشياء كثيرة تستحق نوبل .. 
كأن تمنح الجائزة لك
وأنت تبتسمين لي .

*  *  *  *  *
أو أن تمنح لذلك المشرد   وهو يطالع إعالنا 

عن النوتيال . 
*  *  *  *  *

زميلتها  لوالد  تبتسم  وهي  اليتيمة  لتلك  أو 
الطفلة وهو يرجع بها من المدرسة .

*  *  *  *  *
أو لذلك المسؤول وهو يمسح لزوجة الكذب 

عن فمه. 
*  *  *  *  *

أو الكوام القمامة وهي "تتربى" فى عز تدهور 
الحال.

*  *  *  *  *
وتمسح  بيد  الرحا  عصا  تمسك  لعجوز  أو 

دموع الذكريات باالخرى .
*  *  *  *  *

أو لمواطن يبكي .. 
أو آلخر يسرق .. 

أو لثالث يهرب إلى النوم . 
*  *  *  *  *

كثيرة هي األشياء التي تستحق جائزة نوبل .. 
غير أن اجدرها بمنصة التتويج 

أن تمنح الجائزة لك. . 
وأنت تبتسمين لي.

أشياء كثيرة
■ بقلم: الصديق بودوارة

ش���ارك ال��دك��ت��ور س��الم��ة ال��غ��وي��ل وزي��ر 
الثقافة و التنمية المعرفية /المكلف صباح 
يناير   26 الموافق  الماضي  األربعاء  يوم 
2022م في إفتتاح فعاليات الدورة 53 من 
معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار 

هوية مصر الثقافة و سؤال المستقبل.
ب��زي��ارة للجناح  ال��غ��وي��ل  وق���ام ال��دك��ت��ور 
الرئيسي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، 
والذي يضم عدداً كبيراً من الكتب العربية 

و األجنبية.
وبدأ الوزير جولته من داخل جناح وزارة 
الثقافة و التنمية المعرفية حيث أطلع على 
ما يتضمنه الجناح من إصدارات متنوعة، 
وج����اءت ال��م��ش��ارك��ة ل��ت��وط��ي��د ال��ع��الق��ات 

الثقافية بين البلدين.
كما زار جناح سلطنة ُعمان  في الدورة 
وتم  للكتاب  الدولي  القاهرة  لمعرض   53
بن  سعيد  السيد  قبل  م��ن  ب��ِه  الترحيب 
سلطان البو سعيدي وكيل وزارة الثقافة في 

سلطنة ُعمان .
و قد ألتقى الدكتور سالمة مع الدكتورة  

وف����اء ش��ع��الل وزي����رة ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون 
بالجزائر. 

دولة  جناح  في  الغويل  الدكتور  والتقى 
العرب  الناشرين  ات��ح��اد  رئيس  م��ع  ليبيا 

السيد محمد رشاد.

ث��م ت��ج��ول داخ���ل ك��ل م��ن ج��ن��اح الهيئة 
كان  و  العراقي  والجناح  للكتاب  المصرية 
ب��رف��ق��ة ال��دك��ت��ور ال��غ��وي��ل ال��دك��ت��ور أحمد 
األكاديمي  و  الثقافي  الملحق  الفيتوري  

بالقاهرة.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس 
مجلس ال����وزراء ال��م��ص��ري، ي��وم األرب��ع��اء 
عبد  إي��ن��اس  ال��دك��ت��ورة  ترافقه  ال��م��اض��ي، 
ال��دورة  فعاليات  الثقافة،  وزي��رة  ال��داي��م، 
ال�53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، 
الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح 
مصر  بمركز  الجمهورية،  رئيس  السيسي، 
بالتجمع  الدولية  والمعارض  للمؤتمرات 
 26 من  الفترة  خ��الل  ويستمر  الخامس، 
شعار  تحت   ،2022 فبراير   7 إلى  يناير 

"هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".
وحضر افتتاح المعرض عدد من الوزراء 
وكبار المسئولين، ووزيرة الثقافة الجزائرية، 
كما شارك عدد من السفراء ورجال الفكر 
والثقافة واإلعالم، ورئيس الهيئة المصرية 
جاريليديس"،  و"نيقوالوس  للكتاب،  العامة 

سفير اليونان بالقاهرة.
معرض  انتظام  أن  ال���وزراء  رئيس  وأك��د 
القاهرة الدولى للكتاب، فى موعده الرسمي، 
الدولة  اهتمام  تعكس  إيجابية  رسالة  يعد 
الفعاليات  خارطة  انتظام  بعودة  المصرية 
توقيتاتها  تأثرت  التى  والعالمية،  المحلية 
نتيجة جائحة فيروس كورونا، التى ال تزال 

تلقى بظاللها على العالم بأسره.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة إي��ن��اس عبد ال��داي��م، 
الدولى  القاهرة  الثقافة، أن معرض  وزيرة 
للكتاب يعد عيدا للثقافة المصرية، وتحل 
دورت��ه  على  ش��رف  كضيف  اليونان  دول��ة 
الحالية، كما تم اختيار الكاتب يحيى حّقى 
الّتواب  عبد  والكاتب  المعرض،  شخصية 

يوسف شخصية معرض كتاب األطفال.
كما أك��دت ال��وزي��رة أن ه��ذه ال��دورة تعد 
إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على 
فيها 1063  يشارك  العالم؛ حيث  مستوى 
من  وتوكيال  وأجنبًيا  وعربًيا  مصرًيا  ناشًرا 
51 دولة تم توزيعهم على 5 قاعات للعرض، 

ويبلغ عدد األجنحة 879 جناًحا.

أقيم بالصالون الثقافي، ضمن أنشطة 
في  للكتاب  ال��دول��ي  ال��ق��اه��رة  م��ع��رض 
ثقافية ضمن محور  ندوة  ال�53،  دورته 
المترجم  بحضور  الكتابة"  مع  "تجربتي 
الليبي نجيب الحصادي، أستاذ الفلسفة 
الحداد،  فوزي  وحاوره  بنغازي،  بجامعة 
بجامعة طبرق في  والنقد  األدب  أستاذ 

ليبيا.
وق���دم���ه ال���دك���ت���ور ف�����وزي ال���ح���داد 
قائال:"إننا أمام عالمة كبير ليس فقط 
في انتاج المعرفة، بل في نقل المعارف 
أيًضا، ويمكن اعتبار كتابه المترجم دليل 
أكسفورد، هو من أهم الكتب في العالم 
الجهد  من  فيه  بذل  حيث  مجالها،  في 

الكبير أكثر من سنتين".
ال��ل��ي��ب��ي نجيب  ال��م��ت��رج��م  وت���ح���دث 
الترجمة،  ف��ي  تجربته  ع��ن  الحصادي 
قائال:"بدأت تجربتي في الترجمة بدافع 
في  أرغب  كنت  ما  تدريس  في  أساسي 

مساري  استكملت  بعدها  ومن  دراسته، 
أن  وأع��ت��ق��د  اآلن،  حتى  الترجمة  ف��ي 
ترك،  ما  على  ي��دان  لص  هو  المترجم 

وليس على ما سرق".
وأشار الحصادي إلى عمليات الترجمة 
غ��ي��ر ال��دق��ي��ق��ة ق��ائ��ال:"أح��ي��اًن��ا تحدث 
األصلي،  النص  تشوه  ترجمة  عمليات 
الترجمة  فكرة  أن  أيًضا  نعتبر  ولكننا 
ألننا  خيالية،  أو  مثالية  فكرة  بدقة هي 
األشياء  من  الكثير  االعتبار  في  نضع 
الثقافات،  اختالف  منها  الترجمة  أثناء 
ننقل  التي  للبلد  الثقافية  والخصوصية 

عنها".
بشري  كفعل  الترجمة  أن  وأض���اف 
الثقافة  وأن  العوائق،  من  الكثير  تواجه 
العربية أصبحت في السنوات األخيرة ال 
تنتج معارف بقدر ما تستقبل، ولكن أرى 
الخليج،  في  كبيرة  ترجمة  حركة  هناك 
وكل هذه الروافد تيار يسهم في النهاية 

في عملية التحديث التي تحتاج إلى وعي 
جمعي بأهمية الحداثة، والتفكير الناقد، 
وهذا أيًضا يرجع لسياسة الدولة فهناك 
العلمية،  الترجمات  شأن  من  تعلي  دول 
وأخرى تتجه نحو ترجمة األعما األدبية 

والثقافية".
بأنها  العربية  اللغة  اتهام  إلى  وأش��ار 
غير قادرة على ترجمة العديد من اللغات 
األول  فريقان،  ويقول:"هناك  األخ��رى، 
يعلي من شأن اللغة العربية باعتبارها لغة 
تتراجع وغير  أنها  يرى  والثاني  القرآن، 
أن  أرى  والحقيقة  الترجمة،  على  قادرة 
أي حديث عن تراتبية بين اللغات هو ال 
معنى له، ألن ليس هناك معياًرا مشترك 
يمكن االحتكام إليه للمفاضلة والمقارنة 
بين اللغات، فاللغة العربية كانت متفوقة 
العربية  للحضارة  الذهبي  العصر  في 
اإلسالمية، ولكن حال اللغة هو من حال 

أبنائها دائًما

وزير الثقافة و التنمية المعرفية /المكلف يشارك في إفتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس الوزراء المصري يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب 2022

نجيب الحصادي وتجربته مع الكتابة ضمن أنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

ماذا حدث عندما سلمت 
نفسك لعقلك؟

يشذو الحنين 

تي،  تحت سقفي جمجمتي أشعر بإنسانيَّ
فحين سلمُت عقلي زمام أموري؛ فعفوُت 
نفسي عن قدٍر كبيٍر من العناء والشقاء، 
صرُت واعيًا لما يستحُق المكابدة وما ال 
نظرت  األشياء،  واقعية  عشُت  يستحق، 
بعيِن عقلي، واستحضرت بصيرة فؤادي، 
أدركُت ما قد يكوُن في طريقي من نبٍع أو 
سراب صرٌت متزنًا، صارمًا مع نفسي، وال 

أبالي بما يمليه الفؤاد.

يشذو الحنين 
طريقك لقلبي،

وقع خطاك المتمايل
ارتباك أول الكلمات،

وجع آخر الكلمات

الوجع،  يهابها  التي  الحانية  الكلمات 
حروفنا التي

خططناها لبعضنا الرسائل التي وصلت، 
قصائدك  ت��ص��ل،  ل��م  ال��ت��ي  وال��رس��ائ��ل 

العتيقة تلك 

يشذو الحنين
حدوثه،  اصطنعنا  ما  وكل  حدث  ما  كل 
كل ما أخبرتني به وكل ما أنصت له دون 

حروف منك، كل
ما أخبرتك به وكل ما أدعيت

استماعه دون وعي 

الطريق الذي جمعنا،
الذكرى الثاملة بنا 

حروفي حديثة الوالدة اليتيمة دونك،
الحديث الذي خضنا فيه ذات مساء دون 

وعينا
استناًدا  األشياء  أكثر  سنصبح  يوًما  أننا 

إليها واحتفاًظا بها.

■ بقلم: فرج بوجناح 

■ بقلم: أالء الطير 

أن نجتمع ُص�����دفة

 حروٌب صامتة...!

■ بقلم: آمنة محمود

■ بقلم : دعاء الشيخي 

أوُدّ إخبارَك اآلن تحَت رشرشِة أمطار مطلِع 
ِذكراك  فيها  أصحُب  عشّيٍة  وفي  ديسمبر 
عاميِن  وبعَد  المّكارة،  طبرق  ش��وارع  ِرفقَة 

كاِملين أنَّني لَم أَسِلّم فيَك َقْط..
ودع��واٍت  دم��ٍع  ِم��ن  أمِلُك  ما  بُكل  جاهدُت 
أللقاك ولم أُجِد نفًعا.. ِمراًرا علّقُت بَصِري 
كّحلُت  ضاِيل،  ُكنَت  وِم���راًرا  بيتُكم  ص��وَب 
رقاِت ولم أنَل ِسَوى  األنظار باألرصفِة والُطّ
القطط وعواِدِم السّيارات، ُكُلّ مكاٍن ترّددَت 

فيِه ُزرتُه، وِلُرخِص حّظي رأيُت كّل أقاربَك 
َعَداك كأّنك تتذاَرى عّني..

الله،  ِذّم��ِة  في  رؤي��ِت��َك  حلَم  ال��َي��وَم وضعُت 
محّبتي  كباِئِر  عن  ويعلُم  عِلَم  ال��ذي  الله 
فندق  بجانِب  السّيارةُ  تتوّقُف  وصغائِرها.. 
المِسيرة، تفتُح الباب ساِحبًة شالها ُمتأّهبًة 
للنزول، ترفُع عينيها، يُقف ِصدارها، تتّسُع 

ُمقلتاها، تُغمِغُم بفرح:
ما  الَبيج،  جّبوتّيه  هذا   .. هو  هو   –

يبقى إال هو!
فِمه،  م��ن  ال��ّس��ي��ج��ارةَ  ساحًبا  ه��َو  يبتسُم 
تقوُل وقد هطلت دمعُة انتصاٍر على طرِف 

ابتسامِتها:
ِجي�ت اص���داَره..

حّن�ت علينا طبرق المّڪارة..
غال�ي بَعد تمِوي�ح..

 أخاف، أخاف، أخاف..!
من  أخ��اف  أنني  أُردد  ما  دائًما   كنُت 
ماهو  بكل  وانبهاري  لدهشتي  فقداني 
لكل  فقدي  لعنُة  علّي  حلت  حتى  حولي 

األشياء التي يُخيفني فقدانها.
 هلٌع وفزع.!

ممتلئة،  ف��ارغ��ة  ب��ط��ري��ق  أس��ي��ر   كأن 
ممتلئة بكل شيء إال مني!

 القليل الكثير من األشجار، الجمادات، 
ب��ص��ورة ضبابية  ي��ظ��ه��رون  واألش��خ��اص 
المليء  العالم  هذا  أقف وسط  متالشية 

والحواس  الجسد  هزيلة  سقيم  بضباب 
الرؤية خافتة بالنسبة لي.

 السالسل واألغالل تُكّبل جميع جسدي 
حاضرة بالهيئة فقط، ذات مالمح هادئة 
ال يستهويها التعبير تبدو كجماٍد ُمتحرك.
تنعش  ك��ان��ت  ال��ت��ي  األش��ي��اء  تلك   كل 
دواخ���ل���ك ب��ات��ت ال ت��ح��رك ب���َك س��اك��ًن��ا 

أصبحت كالجليد!.
 تلك الجمادات التي نراها من  صخور، 
التي  األشجار   تلك  وعن  السيول،  وتلك 
وتحتويك؛  تملؤك  أخ��رى  حياة  بداخلها 

بينما أنَت بداخلَك رغبة اإلنعزال الدائمة 
حيث الالوعي والالإدراك وخارج منطقة 

ردات الفعل الطبيعية.
ذات��َك  من  تبقى  ما  استجماع   تحاول 
يدور بذهنَك هل العودة إلى الوراء ترمم 
تلك  شواطئك  ضربت  أن  بعد  ان��دث��ارك 
في  مسيرك  تكمل  أم  الهائجة  األم���واج 
هذه العتمة التي تتشكل على هيئة شبح 
ُمرحًبا  لَك  ذراعيه  يفرد  باحتواء  يبتلعك 
باحتضانَك بينما أنت ال صالحية لَك في 
اتخاذ قرار تُفضل الصمت بينما تصفعك 

تمسكك من  والنبرات  ال��ردود،  األحرف، 
تالبيب ثوبَك وتنظر لَك بسخرية أما أنت 
فواقٌع في المنتصف الذي يُميت أطرافَك 
قادر  غير  تائه  ب��األرض  ملتصٌق  تتخبط 

على المضي!
وف��اق��دة  متعبة،  ب��اه��ت��ة،  م��الم��ح   ذو 

للحياة.
خاليا  ف��ي  سيتغلغل  ال��م��رض   ه���ذا 
وعقلي  قلبي  م��ن  يجعل  حتى  ج��س��دي 
خردًة معطلة تتوه عنه المعاني وال حديًثا 

يُغريِه.

عندما انتفضت شفتاي .! 
تجري   " "الُغميضة  لعبة  أحببت  لطالما 
فوق   ، مخبٍإ  ع��ن  باحثا  ات��ج��اه  ك��ل  ف��ي 
شجرة ، خلف مزهرية ، تحت سرير أو 

من وراء باٍب 
 ، األص��وات  تَسترق   ، النظرات  تتلصُص 
تخالجك خطوات الباحث المشرئبة بعد 
أن أنهى العّد التصاعدي ، تنظر لصديقك 
الماكث هناك بالقرب ، تتسرب هستيريا 
 ، الباحث  إن يصل صديقكم  ما  الجنون 
 ، نجاته  على  داالً  صوتا  غيركما  يصدر 
الذي  يسابق   ، بالعودة  الباحث  يتظاهر 
بالقرب منك خطواته وينبلج من مخبئه ، 
أنت ال تنبس بحرف ، عيناك تختلجان ، 
تسري برودةٌ ما ، يتربص الباحث خلفكما 
بالقرب ، تِهمُّ بالخروج ، وتتفاجأُ بالباحة 
سمير   ، خالد  على  القبض  أُل��ق��َي  وق��د 
الذي نجا يضحك متشمتاً ، تنفس أحمد 
فيكفيه  البحث  يعيد  لن  ألن��ه  الصعداء 
القبض على خالد ، أنت تتخللك الرغبة 
المختبئ  فأنت   ، العظمة  تستهويك   ،

األخير ، أنت الملك الذي لم يتّوج . 
وسمير  وخالد  أحمد   ، بطوله  الليل  مّر 
يبحثون عنك ، تُراك ماذا تفعل ، انتابهم 
المزرعة  وأح��م��د  سمير  غ��ادر   ، القلق 
 ... خالد   ، المساعدة  لطلب  متجهين   ،
ي���راوده ال��خ��وف، وق��د ُق���ذف بسهم من 

البرد لقلبه 
أنت ... ! 

ِلَم غيرَت مخبأك 
لَم لمحت تلك األوراق المخّبأة 

وبدأت تقرأ في صمت ، رسائل صديقكم 
كانت  لقد   ، بالرسائل  تكن  لم   ، الراحل 
لماذا   ، يومياته  دفتر  من  ممزقًة  أوراق��ا 
كل  ل��َم   ، النفحة  س���وداء  األوراق  كانت 
ال��ق��رف��ص��اء،  .. ج��ل��س��ت   ، األل����م  ذل���ك 
توّسدت ركبتيك المرتعشتين ، حضنتهما 

بذراعيك تارًة ، وتارًة كنت تمسك برأسك 
المتصدع ، تحاول إسكات ذلك المارد ، 
هربت مسرعا نحو قّن الدجاج ، األوراق 
صديقكم  استطاع  كيف   ، بيدك  عالقة 
كبت كل تلك األمور ، وأنت اآلن تتملكك 
األمور ، تشيح بنظرك يمنًة ، تمتد أياٍد 
من األوراق لقلبك ، تهلع مجددا ، يصدر 
ينتبه لها   ، قّن الدجاج ضجًة رغم نومه 
خالد ، يدخل مسرعا وبيده مصباح يدوي 
، و رداءٌ شتوي يحمله بذراعه لك ، ذراعه 

ترتعش رغم دفئها .. لكن ال أحد. 
هذه  ف��ي  دار  بما  يعلم  وح��ده   .. خالد 
 ، صديقكم  موت  خبايا  يدري  المزرعة، 
يدري بأمر األوراق، فهو الذي قد اقتلعها 
من دفتر "طاهر " يعلم أيضا بأمر مرضك 
، ويعلم أيضا بأنك تجلس بالقرب من قن 

الدجاج .. لكن 
قدماه قد توقفتا 

تجمد الدم 
صدره يختلج 

ال يستطيع التقدم ، ال يستطيع التأكد من 
صحة وجودك 

الصمت مخيم جدا 
سينتظر على بعد خطوات أن تدّله إليه 

أنت 
يتملكك قرين 

قرينان 
قرينك وقرين آخر ، تعلم لمن هو 

تتحرك مجددا ، قدماك تنتفضان بدون 
أشجار   ، متشابهة  األش��ج��ار   ، إرادت���ك 
 ، والقرينان   ، والظلمة   ، الكبيرة  السرو 
وأنت .. في عالم ، وخالد في عالم آخر 

، ما يفصلكما قليل 

 ، صغيرة  شجرة  ق��رب  م��ج��ددا  تسقُط 
 ، مجددا  البرد  يتسلل   ، ظلمتها  تبتلعك 

الشغوفة  الليلية  األحاديث  تلك  تنتابك 
كنتم  كيف   .. و صديقكم  وخالد  أن��ت   ،
تنامون باكرا ، كيف كانوا يوقظونكم باكرا 
، كيف كان يبتلعكم البرد والظالم والحر 
ال  ال��ذي  فرحكم  من  بالرغم   ، والقسوة 
 " نحبه  أح��دك��م  "قضى  أن  إل��ى   ، ينفك 

هكذا يشير خالد للموت . 
يا  لأليتام  بملجٍإ  تعيش  أن  معنى  -م��ا 

سامي؟
- هو أن تفرح بالرغم مما يصيبك. 

هذا  صديقك  سألك  حين  اليوم  تتذكر 
وط��أة  ع��ن��ه  لتخفف  وأج��ب��ت��ه  ال���س���ؤال، 

الشقاء، ويا ليتك لم تفعل. 
تتذكر فجأة سنون المعاناة التي جاهدت 

كي تنساها 

ركبتيك  ت��ت��وس��د  ال��ق��رف��ص��اء،  ت��ج��ل��س 
يستهويك  ب��ح��رق��ة،  ت���إّن  وتحتضنهما، 
ال���ص���راخ، ه��ن��ال��ك ل���ذة ف��ي ص��راخ��ك، 
قرينك يخبرك هذا،، تطلق العنان أخيرا 
ألعصاب معدتك ، تنفلت الُعقد العصبية 
التي بمخك ، ينفلت الصوت ، ينفلت خالد 
 ، يجدك   ، نحوك  أخيرا  للغابة  مسرعا 
يتحامق معك قليال بينما يغطيك بالرداء، 
يتحامق ليخفي الرعب الذي يستهويه هو 
اآلخر، يخاف أن .... يخاف معانقة األلم 

مجددا. 

ب��ال��ص��ب��اح ، وه����م ي��ب��ح��ث��ون ع��ن��ك��م��ا، 
استيقظتما تضحكان، تذكرتما حين كنتم 
تهربون من الملجإ ليال فتعودون صباحا 

وهم يبحثون عنكم 
لكن بالليل 

حين أخبرته .. والشفاه تنتفض ، همست 
في أذنه بعد أن بّح صوتك 

"قتلوه ... طاهر لم ينتحر كما أخبرونا " 

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

 )الجزء األخير( 
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)  اشهر المدارس العربية في اوروبا  (1
1130 ـ 1150م

� ها هو التاريخ يذهب بنا 
في رحلته عبر حركته  الى 
وال��ت��ق��ارب  ال��ت��الق��ي  نقطة 
م���ا ب��ي��ن ال���ش���رق وال��غ��رب 
في  العرب  جد  عندما  لذا 
ال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ص��ي��ل في 
االزم���ن���ة ال��غ��اب��رة وص��ل��وا 
ب���ذل���ك ال�����ى ب���ن���اء ص���رح 
ال����ح����ض����ارة االس���الم���ي���ة 
العربية الشامخة وقتئذ اال 
اقفل  ان  بعد  لألسف  ان��ه 
اليهم  وص��ل  كتبهم  العرب 
ال��ل��ي��ل ال��ح��ال��ك وان��ط��ف��أت 
المضيئة  الشموع  تيك  ها 
حيث نقلة الحضارة العربية 
االسالمية الى اوروبا يحمل 
التتار  خ���الل  م��ن  خ��ي��ره��ا 
الصليبي  وال��غ��زو  والمغول 
يقتطف  الغرب  ظل  وهكذا 
حضارتنا  م��ن  ج��دي��د  ك��ل 
اظهروها  حتى  االسالمية 
ع��ل��ى م���ا ه���ي ع��ل��ي��ه االن 
تناست  حضارتهم  ان  غير 
فذهبة  االخالقي  الجانب 
والخالعة  الفسق  مذاهب 
فاندثر فيها جوهر االنسان 
ففي  الغربية  الحضارة  في 
ال��وق��ت ال���ذى اص��ي��ب فيه 
بالضبابية  الغربيين  عيون 
العرب  عيون  حينئذ  كانت 
قد تفتحت على شعاع العلم 
والمعرفة حتى ظل فكرهم 
وقتذاك مبعث الهام يضيئ 
العلمية  حياتهم  جير  دي��ا 
واالقتصادية  والسياسية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وع��ل��ى اث��ر 
وهذه  ال��وض��اء  الفكر  ه��ذا 
التف  ال��ع��ري��ق��ة  ال��ح��ض��ارة 
االوروب���ي���ون ح���ول ال��ع��رب 
اول��ى  فكانت  وح��ض��ارت��ه��م 
م��دارس��ه��م ه��ي ال��م��دارس 
التي  ب��األن��دل��س  ال��ع��رب��ي��ة 
بمواهب  تعج  حينئذ  كانت 
العرب والمسلمين اذ لعبت 
رياديا  دورا  المدارس  هذه 
العلمية  القواعد  في ارساء 
ب��ي��ن ال���غ���رب ال�����ذي ك��ان 
وقتذاك غارقا في النوم في 
العربي  المشرق  كان  حين 

ي��م��وج ب��ش��ع��اع ال��ح��ض��ارة 
وال��م��ع��رف��ة ،ول����ذل����ك  لم 
يجد االوروبيون من مناص 
حضارة  نحو  لتوجه  غيرا 
بغية  وم��دارس��ه��م  ال��ع��رب 
لصالحهم  توظيفها  منهم 
وقد  االص��ع��دة  ك��اف��ة  على 
ن��ج��ح ه����ؤالء االوروب���ي���ون 
من  العديد  منهم  واصبح  
واالم��راء  والملوك  العلماء 
العربية  المدارس  هذه  من 
االوروبيون  استفاد  ولذلك 
فأزداد  العرب  حضارة  من 
دعت  متي  عليها  اقبالهم 
العديد  انشأ  الى  حاجتهم 
في  العربية  ال��م��دارس  من 
التي  االوروب���ي���ة  ال��ب��ل��دان 
االعمال  لترجمة  خصصت 
اشهر  كانت  حيث  العربية 
ه�����ذه ال�����م�����دارس ه����ي ) 
م���درس���ة ط��ل��ي��ط��ل��ة(  ع��ام 
والتي   –  1150 1130-
 � عليها  واش����رف  اق��ام��ه��ا 
االسقف � ريموند � اذ شرع 
ما  اغلب  ونقل  ترجمة  في 
كتبه العرب والمسلمون الى 
الالتينية مثل � مؤلفات � ابن 
والفرا   � واب��ن سينا   � رشد 
وغيرهم   � وال��ك��ن��دي   � ب��ي 
من جهابذة العلم والمعرفة 
ف���ي ال���ح���ض���ارة ال��ع��رب��ي��ة 
هذا  ظل  لقد  واالسالمية 
االس��ق��ف � ف��ي س��ب��اق مع 
رجال العلم واالدب الرهابنة 
هذه  من  المزيد  أنشأ  في 
سبقهم  اذ   – ال���م���دارس 

المستشرقين  م��ن  العديد 
في ذلك فتزاحموا وقتذاك 
للنهل  وجماعات  ف��راده   –
م���ن ن��ب��ع ه����ذه ال��ح��ض��ارة 
والتي  العظيمة  االسالمية  
م��وردا  حينئذ  لهم  شكلت 
متنوعة  ثقافات  ملئا  عذبا 
المستشرقين  اب���رز  ف��ك��ان 
ال����ذى اش��ت��ه��ر ب��ن��ق��ل تلك 
ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��ري��ق��ة ه��و- 
ج��ب��ران ال��ك��رم��ان��ي- ال��ذى 
حوالى  بنقل  ان  اس��ت��ط��اع 
ثمانين كتابا في - المنطق 
- والفلسفة والرياضيات - 
 – والطبيعيات   – والنجوم 
والكيمياء – وذلك مما الفه 
العرب او نقله من اليونانية 
ال���ى ال��ع��رب��ي��ة وام����ام ه��ذا 
االن��دف��اع ال���ذى ح��دث من 
باالنبهار  االوروب��ي��ي��ن  قبل 
عصر  اب�����ان  ال���ح���ض���اري 
المشرقة  ال��ع��رب  ش��م��س 
االوروبيين  تأكد  باالزدهار 
ل���ه���ذه  ان  م�����ن  ح���ي���ن���ئ���ذ 
فائدة  العربية  ال��م��دارس 
عريقة  ل��ح��ض��ارة  عظيمة 
فيما  يتسابقون  ما جعلهم  
الحضارة  لربط هذه  بينهم 
بتقدمهم وعلى سبيل المثال 
ال الحصر كان – روجرز – 
حبا  يحمل  صقلية-  ملك 
مما  ال��ع��رب  ت��ج��اه  عظيما 
خصهم بالزلفي عن غيرهم 
حيث  لصقلية  حكمه  اثناء 
الكاملة  ال��ح��ري��ة  منحهم 
مما  شعائرهم  اق��ام��ة  ف��ي 

ي��ؤك��د اع����ت����زازه  ب��ال��ع��رب 
يملك  ك��ان  اذ  وحضارتهم 
ثقافة عربية واسعة الى ان 
بان يضرب  االمر  به  وصل 
من  الثانية  الصفحة  على 
نقوده كلمة – ال اله اال الله 
هذا  ال��ل��ه-  رس���ول  محمد 
وقد اخبرنا – ابن جبير – 
في رحلته عام -1187 عن 
– غليون الثاني- الذى كان 
كامل  المام  االخر على  هو 
يقرأ  فكان  العربية  باللغة 
اتخذ  ان  ال��ى  ويكتب  بها 
الله  الحمد   – كلمة  شعاره 
نذهب  هنا  وم��ن   – وح���ده 
ليس بعيدا فنجد الملك – 
فردريك الثاني – -1232 
مولعا  ك��ان  ال��ذى   1252-
وثقافتهم  العرب  بحضارة 
حيث كان انذ اك في طليعة 
العربية  الثقافة  مما اخذوا 
اس����اس����ا ل���ه���م ول��ل��ن��ه��ض��ة 
فأخذ  الحديثة  االوروب��ي��ة 
الذخيرة  ه��ذه  عاتقه  على 
وترجمها عنهم � يتبع � 2  (

المراجع :� 
 � الغنيمي  ابوالوفاء   �  1
وكتابه � ابن سبعين وفلسفته 

الصوفية � 1973م 
ك���ام���ل  م���ح���م���ود   �  2
الدولة   � وكتابه   � المحامي 
العربية الكبرى � 1966م 

عبدالسالم  محمد   �  3
الجالي � وكتابه � جزء ثاني 
اوراق من التاريخ � 2012م 

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 

بين  م��ا  تقع  صغيرة  واح���ة  وه��ي 
حيث   ، وال��ج��وف  وب��زي��م��ة  ال��ك��ف��رة 
هامة  معركة  ال��واح��ة  ه��ذه  ش��ه��دت 
الجهاد  ف��ي  االخ��ي��رة  ال��م��ع��ارك  م��ن 
االيطاليين  ق��ي��ام  اث��ن��اء  وذل���ك   ،
المجاورة  والمناطق  الكفرة  باحتالل 
الموقع  بهذا  رابطت  قد  وكانت   ، لها 
بحوالي  تقدر  المجاهدين  من  قوة 
عائالتهم  م��ع   ، مسلح  ارب��ع��م��ائ��ة   �
� حيث وقع بعدئذ قتال  وحيواناتهم 
في الهواري � يوم � 19 � يناير � من عام 
والعنف  بالشدة  اتسم  وقد   � 1931م 
 � � إذ امر الجنرال السفاح غرا سياني 
باستخدام الطيران على اوسع نطاق ، 
خاصة  بصفة  الدواب  ضد  وباألخص 
الى  يتحولون  ال  كي  لتعطيل  وذل��ك 

مواقع اخرى . ) المحرر (

لمدينة  الرائعة  البقايا  تعتبر 
الكبرى(  لبدة  اي   � غنا  ما   � )لتبس 
المدن  من  تعد  انها  إذ   ، الرومانية 
معلم  فهي  ليبيا  في  الهامة  االثرية 
القديم  االنساني  التاريخ  معالم  من 
وتحضي   ، مهما  سياحيا  ومجتذبا   �
االجانب  السياح  لدى  بالغ  باهتمام 
 � والليبيين بشكل عام  بشكل خاص 

) المحرر ( 

)   معلم  من  مدينة   (

) من معارك الجهاد (

في مثل هذا الشهر � يناير � 
من عام � 1931�م 

) منطقة  �  الهواري (

لبده � االثرية
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حوادث

 في قبضة القانون

مزوران  تشاديان يبيعان جوازات سفر لمواطني بلدهم 

 مركز ُشرطة رأس إعبيدة 

يقبض على مطلوبة في حكم غيابي باإلعدام رميًا بالرصاص

الديوان \ خاص
أمن  بمديرية  الجنائي  البحث  قسم  ألقى 
الجنسية  م��ن  م���زوران  على  القبض  بنغازي 
التشادية  يقومان بعمليات تزوير وبيع جوازات 
سفر تشادية لمواطني بلدهم المقيمين بمدينة 
اإلج���راءات  كافة  حيالهم  ات��خ��ذت   و  بنغازي 

القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة. 
تحريات ومداهمة 

الوحدة  بحكومة  الداخلية  وزارة  أوضحت 
البحث  لقسم  وردت  معلومات  أن  الوطنية 
بوجود  تفيد  بنغازي  أم��ن  بمديرية  الجنائي 
يقومان  ال��ت��ش��ادي��ة  الجنسية  م��ن  ش��خ��ص��ان 
تشادية  سفر  ج���وازات  وبيع  ت��زوي��ر  بعمليات 

لمواطني بلدهم المقيمين بمدينة بنغازي.
ال����وزارة  وع��ل��ى ال��ف��ور بحسب م��ا أع��ل��ن��ت 

فيسبوك  موقع  علي  الرسمية  صفحتها  عبر 
وجمع  والتحري  بالبحث  القسم  أعضاء  ب��دأ  
مداهمة  على  أسفر  مما  الالزمة  المعلومات 
المكان الذي يستخدم في عملية التزوير بمنطقة 
المطلوبين  الشخصين  وض��ب��ط  ال��م��اج��وري 
الشخصية  ال��ص��ور  م��ن  مجموعة  وم��ص��ادرة 

ُملونة  وأحبار  البتوب  وجهاز  طباعة  وأجهزة 
ومعدات أخرى تستخدم في عملية التزوير.

من  كمية  ضبط  ال����وزارة   بحسب  ت��م  كما 
اإلجراءات  كافة  اتخذت  و  المخدرة  األقراص 
النيابة  إلى  إحالتهم  وتمت  حيالهم  القانونية 

العامة.

الديوان \ خاص
بنغازي  أم��ن  مديرية  أعلنت 
اعبيدة  رأس  ُشرطة  مركز  أن 
على  القبض  ألقى  لها  التابع 
سيدة مطلوبة لدى القضاء على 
ذمة حكم غيابي باإلعدام رمياً 

بالرصاص.
صفحتها  وع��ب��ر  ال��م��دي��ري��ة 
التواصل  موقع   على  الرسمية 
قالت  ف��ي��س��ب��وك  االج��ت��م��اع��ي 
ألعضاء  وردت  معلومات   : أن 
رأس  ُشرطة  بمركز  التحريات 
تواجد سيدة  مكان  إعبيدة عن 
مطلوبة للقضاء على ذمة حكم 
غيابي باإلعدام رمياً بالرصاص  

بمنطقة الفويهات.

ع��ل��ي��ه ب��ح��س��ب ال��م��دي��ري��ة 
تعليماته  المركز  رئيس  أص��در 
ب��ض��ب��ط ال��م��ط��ل��وب��ة ح��ي��ث تم 
انتقال أعضاء التحريات لمكان 
ابدت  وصولهم  وعند  تواجدها 
ت��ل��ك ال��م��رأة م��ق��اوم��ة ش��دي��دة 
والذت  ال��ت��ح��ري��ات  ألع���ض���اء 
أن  إلى  بها  اللحاق  وتم  بالفرار 
وصلت إلى منطقة بوهديمة فتم 
إعداد كمين محكم لها بواسطة 
النسائية  الشرطة  من  عناصر 
ضبطها  وت��م  للمركز  التابعة 
للمقروإخطار  بها  واالن��ت��ق��ال 
النيابة العامة التي أمرت بنقلها 
إلى مؤسسة االصالح والتأهيل 

الكويفية.

منتحاًل جنسية ليبي

 مهاجر غير شرعي يبيع أراضي ببنغازي زور ملكيتها
الديوان \ خاص

ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ص���رح���ت 
للبحث الجنائي بأنه قد تم إلقاء 
القبض على  شخص  مصري 
بطاقة  ب��ت��زوي��ر  ق��ام  الجنسية 
شخصية  بهوية ليبية و تسجيل 
ال��ع��دي��د م���ن ق��ط��ع األراض����ي 
بأسمه خاصة التي ُمالكها غير 
متواجدين بمدينة بنغازي  وذلك 
الشخصية  البطاقة  طريق  عن 

المزورة وعقود بيع مزورة  .
شكوى أدت إلى المزور 

ال��ع��ام��ة  اإلدارة  وأوض���ح���ت 
النيابة   " أن  الجنائي  للبحث 
العامة  ل���إلدارة  أحالت  العامة 
مقدمة  شكوى  الجنائي  للبحث 
م���ن م���واط���ن م��ف��اده��ا ادع����اء 
لقطعة  م��ل��ك��ي��ت��ه��م  أش���خ���اص 
حرر  ذل��ك  وف��ور  تخصه  أرض 
مكتب مكافحة الجرائم المالية 
وغ��س��ي��ل األم�������وال ب������اإلدارة 
استدالل  جمع  محضر  العامة 
اتخاذ  في  وباشر  الواقعة  في 

اإلجراءات القانونية.
وفي هذه الواقعة بدأ مناوب 
ما  بحسب  بالمكتب  التحقيق 
صفحتها  ع��ب��ر  اإلدارة  ق��ال��ت 

مع  االس��ت��دالل  فيسبوك   على 
مقدم الشكوى وذلك للتأكد من 
إجراءات ملكيته لقطعة األرض 
وهو ما تم فعال التأكد منه عبر 
تتبع كافة العقود الخاصة بنقل 
محل  األرض  لقطعة  الملكية 

القضية.
استدعاء

ب��أن    : اإلدارة   واض���اف���ت 
مكتب مكافحة الجرائم المالية 
العامة  باإلدارة  وغسيل األموال 
فيهم  المشكو  باستدعاء  ق��ام 
األرض  قطعة  ملكية  مَدعيين 
وباالستدالل معهم أفادوا بأنهم 

اشتروا قطعة األرض مقابل مئة 
وخمسون ألف دينار ليبي.

وب���ع���د ت��ت��ب��ع ك���اف���ة ال��ع��ق��ود 
ال���ت���ي ي��م��ل��ك��ون��ه��ا ب��خ��ص��وص 
مع  وال��ت��واص��ل  األرض  قطعة 
م��ح��رري��ن ال��ع��ق��ود ال��م��ذك��وري��ن 
ب��ه��ا ت��م ك��ش��ف ال��ع��ق��د ال��م��زور 
ايصال  ص��ورة  على  والحصول 
للمستفيد  الشخصية  البطاقة 
وذل���ك عن  ال��م��زور  العقد  م��ن 
طريق محرر العقود الذي حرر 
المزور  العقد  يلي  الذي  العقد 
وب��م��خ��اط��ب��ة ق��س��م ال��ب��ط��اق��ات 
الشخصية  البطاقة  ب��أن  تبين 

تخص شخص آخر وليس ذات 
العقد  من  المستفيد  الشخص 

بائع قطعة األرض.
تحريات وإلقاء القبض 

وتقنين  التحريات  وبتكثيف 
المطلوب  اإلج��راءات تم ضبط 
معه  وباالستدالل  األرض  بائع 
أفاد بأنه من دولة مصر وحضر 
الغير  الهجرة  طريق  عن  لليبيا 
بطاقة  بتزوير  وق��ام  الشرعية 
تسجيل  وت���م  ليبية  شخصية 
ال��ع��دي��د م���ن ق��ط��ع االراض����ي 
الشخصية  بالبطاقة  ب��اس��م��ه 
ال�����م�����زورة وخ���ص���وص���ا ق��ط��ع 
غير  اصحابها  التي  االراض���ي 
وكل  بنغازي  بمدينة  متواجدين 

ذلك بعقود بيع مزورة 
في  عليه  ال��م��ق��ب��وض  وت��اب��ع 
 " انه  اإلدارة  بحسب  اعترافاته 
باسمه  األراض���ي  تسجيل  بعد 
بعقد  ببيعها  يقوم  بعقود مزورة 
الشخصية  بالبطاقة  رس��م��ي 

المزورة.
وب���ع���د ت���دوي���ن اع��ت��راف��ات��ه 
إحالة  ت��م  رس��م��ي  محضر  ف��ي 
للنيابة  ب��ال��م��وق��وف  المحضر 
العامة التخاذ باقي اإلجراءات.

الديوان \ خاص
القبض  جالو  الواحات  أمن  مديرية  أعلنت 
بسرقة  ق���ام  الجنسية  ت��ش��ادي  ش��خ��ص  ع��ل��ى 
مصوغات ذهب من محل صائغ في مدينة جالو

قال  فيسبوك  على  الرسمية  الصفحة  وعبر 
إلى  ورد  بالغ  أن  بالمديرية  اإلعالمي  المكتب 
محل  سرقة  بشأن  جالو  المدينة  شرطة  مركز 

لبيع المجوهرات والذهب داخل المدينة.
ليتم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك بين 
ومركز شرطة  بالمديرية  الجنائي  البحث  قسم 
تم ضبط  مرور 15 ساعة  وبعد  جالو  المدينة 
السارق تشادي الجنسية وبالتحقيق معه  اعترف 
بما نسب إليه ودل على مكان اخفاء المسروقات 

واتخذت  حياله اإلجراءات القانونية .

الديوان \ خاص
تمكنت إدارة التحريات باإلدارة العامة للبحث 
بسرقة  قام  شخص  على  القبض  من  الجنائي 
مبلغ مالي ومصوغات ذهب من شقة جاره في 
البناية بعد أن قام بنسخ مفتاح الباب واستغل 

عدم تواجد جاره صاحب الشقة.
تفاصيل قضية السرقة

تقدم مواطن بشكوى مفادها سرقة مبلغ مالي  
قيمته )مئة ألف( دينار ليبي وذهب يقدر بحوالي 
)مئة ألف( دينار من شقته بمنطقة اللثامة في 
وراءعملية  يقف  معرفة من  دون  بنغازي  مدينة 
السرقة باشرت إدارة التحريات في العمل على 
القضية وجمع المعلومات بشكل رسمي  بحسب 

ما أعلن المكتب اإلعالمي لإلدارة.
العامة  ل����إلدارة  اإلع��الم��ي  المكتب  وق���ال 
للبحث الجنائي عبر الصفحة الرسمية له على 
فيسبوك أنه " في غضون فترة وجيزة استطاع 
فريق العمل والتحقيق في الواقعة التوصل إلى 
المشتبه فيه دارت حوله الشبهات فيما اعترف 
وأدلة  قرائن  بعدة  ومواجهته  عليه  القبض  بعد 

أنه من اقتحم شقة جاره في البناية.
اعترافات 

وسرد السارق الذي يعمل ميكانيكي تفاصيل 
فعلته قائال بحسب المكتب اإلعالمي أنه  تمكن 
البناية واستغل  من نسخ مفتاح شقة جاره في 
بفتح  وق��ام  الجمعة  ي��وم  ت��واج��ده  ع��دم  فرصة 
المالي  المبلغ  المنسوخ وسرق  بالمفتاح  الشقة 

والذهب من الشقة.
انتقل  بأنه  اعترف  معه   االستدالل  وخ��الل 
بجزء من المسروقات إلى مدينة براك الشاطئ 
من  ج��زء  ب��اع  فيما  األصلي  سكناه  مقر  وه��ي 
ب��ن��غ��ازي ألحد  ف��ي مدينة  ال��م��س��روق  ال��ذه��ب 
الصاغة بعد عودته إلى المدينة واستبدل جزء 
في  بالتصرف  وقام  بمسدس  الذهب  من  آخر 

جزء من المبلغ المسروق .
إتمام  فور  أنه   : اإلعالمي  المكتب  واوض��ح 
المحضر وتدوين اعترافات السارق في محضر 
مع  العامة  للنيابة  إحالته  تم  رسمي  استدالل 

المسروقات المضبوطة معه.

بعد مرور 15 ساعة من السرقة 
مديرية أمن الواحات تقبض على 

سارق محل مصوغات ذهب

نسخ مفتاح شقة جاره 
وَسَرَق أموال وذهب بقيمة 200ألف دينار 
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ل��دى جامعة  ال��دائ��م  ليبيا  م��ن��دوب  أج���رى 
الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت، رفقة 
الجويفي،  الشفيع  عبد  السيد  الرياضة  وزير 
زيارة لبعثة المنتخب الوطني لكرة السلة، بمقر 

إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة.
المنتخب  أوضاع  مناقشة  اللقاء  خالل  وتم 
التدريبات،  حيث  م��ن  السلة،  ل��ك��رة  الوطني 
استعداًدا  ِبمصر،  معسكره  فى  والتجهيزات 
للمشاركة في البطولة العربية التى ستقام في 

دولة اإلمارات خالل األيام القادمة.
وقدم أعضاء بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة، 

الوزير،  والسيد  السفير  للسيد  والتقدير  الشكر 
على كل الدعم المقدم لهم من قبلهم، مثنيين على 
حفاوة االستقبال، وتسهيل وإنهاء كافة اإلجراءات 
الخاصة ببعثة الفريق، وتوفير كافة وسائل الراحة، 

والتى أسهمت فى إنجاح المعسكر.
عبدالشفيع  السيد  ال��ري��اض��ة  وزي���ر  وق���ال 
أل��ق��اه��ا فى  ال��ت��ى  كلمته  خ���الل  ال��ج��وي��ف��ي – 
اجتماعه مع بعثة المنتخب – إن وزارة الرياضة 
تسعى وبحسب اإلمكانيات المتاحة لها، لتقديم 
وذلك  الوطنية،  المنتخبات  لكل  الكامل  الدعم 
للمشاركة في مختلف المسابقات سواء العربية 

أو الدولية، لتمثيل ليبيا أفضل تمثيل، ورفع علم 
ليبيا عالًيا باسم االنتصار وحصد األلقاب.

وفى ختام اللقاء؛ قام أعضاء بعثة المنتخب 
ثابت،  المطلب  عبد  السفير  بتكريم  الوطني 
على كل المجهودات التى بذلها، والدعم الذي 
قدمه لبعثة الفريق، طوال إقامة بعثة في مصر.
المنتخبات  بطولة  أن  ب��ال��ذك��ر،  وال��ج��دي��ر 
من  الثامن  في  ستنطلق  السلة  لكرة  العربية 
شهر فبراير المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات 
هي : ليبيا، اإلمارات، لبنان، سوريا، الصومال، 

األردن، تونس، الجزائر.

السفير عبدالمطلب ثابت ووزير الرياضة يزوران بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة بمقر إقامته في القاهرة

وزير الرياضة يناقش مع رئيس مجلس إدارة االتحاد الليبي لكرة اليد سير النشاط الرياضي لكرة اليد

ركلة جزاء تحسم ديربي بنغازي

اختتم بمدينة بنغازي ملتقى حكام كرة القدم لحكام 
الدرجة األولى والحكام الدوليين، والذي استمر على 
الصباحية  الفترتين  خالل  متتالية  أيام  ثالثة  مدى 

والمسائية ، بمشاركة قرابة ) 60 ( حكماً.
آخر  حول  محاضرات  الملتقى  برنامج  وتضمن 
المستجدات في ميدان التحكيم ، إضافة إلى شروح 
مرئية حول أخطاء الحكام وكيفية التعامل مع بعض 
الملتقى  برنامج  اشتمل  كما   ، التحكيمية  الحاالت 
الحكمين  بإشراف  عملية  ميدانية  اختبارات  على 
الشلماني"،  و"محمد  العريبي"  "محمد  السابقين 

واختبارات تحريرية نظرية.
تحضيرات  ضمن  الملتقى  ه��ذا  إق��ام��ة  وي��أت��ي 
واستعدادات الحكام لمرحلة اإلياب ، من منافسات 

بطولة الدوري الليبي لكرة القدم  .

أكد المراقب الفني لالتحاد االفريقي لكرة القدم 
"محمد قريمدة" ان االتحاد االفريقي لكرة القدم ) 
الكاف ( اعتمد مجدًدا ملعب "شهداء بنينا" وهو ما 
خوض  من  والمنتخبات  الليبية  االندية  فرق  يمكن 

المنافسات القارية والدولية على ارضها .
 وس��ي��س��م��ح االع��ت��م��اد ب��خ��وض ان��دي��ة األه��ل��ي 
طرابلس واالتحاد مبارياتهما في دوري المجموعات 
من  ان��ط��الًق��ا  )بنينا(  ملعب  على  بالكونفدرالية 

منتصف شهر فبراير القادم 2022 م .

للشباب  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  يستعد 
شمال  ك��أس  ف��ي  للمشاركة  سنة    17 س��ن  تحت 
أفريقيا بالجزائر . حيث استدعى مدرب المنتخب 
الوطني لكرة القدم تحت سن 17 عاما األرجنتيني 
“ماركوس” 28 العبا تأهبا للمشاركة في منافسات 
كأس شمال أفريقيا التي ستقام بالجزائر يوم 25 

من شهر فبراير القادم .
وسيدخل المنتخب معسكر تدريب داخلي بمدينة 
بنغازي مطلع الشهر القادم، ومن تم سيشد الرحال 
انطالق  قبل  تحضيري  معسكر  إلقامة  تونس  إلى 

منافسات كأس شمال أفريقيا بالجزائر .

اختتام ملتقى حكام كرة القدم 
الدرجة األولى والدوليين ببنغازي 

االتحاد األفريقي لكرة القدم )كاف( 
يعتمد مجدًدا ملعب )شهداء بنينا(

المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب تحت 17 سنة 
يستعد للمشاركة في كأس شمال أفريقيا بالجزائر 

استقبل وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، 
رئيس مجلس إدارة االتحاد الليبي لكرة اليد، 

الصديق الفوناس.
اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة    وتم خالل 
التى  والصعوبات،  المشاكل  بحث  بطرابلس، 
تواجه سير عمل االتحاد في تنظيم المسابقات 
العربية  للمشاركات  الوطني  المنتخب  واعداد 

واالفريقية 
الفوناس  الصديق   " االتحاد  رئيس  وق��دم  
اليد  لكرة  الليبي  برنامج االتحاد  " لمحة عن 
تنقل  وآلية  الموسم،  لهذا  المحترفين  ودوري 
الفرق داخل ربوع ليبيا، فى بادرة تتيح الفرصة 
لباقي االتحادات االخري، لوضع هكذا رزنامة 

واضحة المعالم، لكافة المالعب فى ليبيا.
ومن جانبه أكد وزير الرياضة "عبدالشفيع 
ال����وزارة على دع��م كافة  ال��ج��وي��ف��ي" ح��رص 

بين  االل��ع��اب  لنشر  ال��ري��اض��ي��ة  االت���ح���ادات 
الشباب والرفع من مستوى الالعبين الليبيين 

، لتحقيق القاب قارية، ودولية .

كتب: سيف النصرأمبية 
بنغازي  دي��رب��ي  م��وق��ع��ة  ج���زاء  رك��ل��ة  حسمت 
الكاملة  العالمة  األهلي صاحب  المتصدر  بتفوق 
هدف  بنتيجة  النصر  التقليدي  غريمية  على 
واألخير  التاسع  األسبوع  لحساب  رد'وذل��ك  دون 
من  األول��ى  المجموعة  لفرق  الذهاب  مرحلة  من 
المباراة  في  القدم'  لكرة  الممتاز  الليبي  ال��دوري 
ملعب شهداء  أرضية  على  الفريقان  التي جمعت 

بنينة الدولي.
العالمة الكاملة

يوم   - الذي جرى  اللقاء  الفريقان  ودخل  هذا 
 ( الحكم  ص��اف��رة  وق��ادت��ه��ا   - ال��م��اض��ي  السبت 
السنوسي الحبيب ( وكل منهما يأمل في تحقيق 
االنتصار ' فاألهلي سعى جاهدا لتأكيد علو كعبة 
تواليا' فيما  التاسع  انتصاره  بالمجموعة وتحقيق 
دخل النصر المقابلة بطموح مواصلة التقدم أكثر 
نحو فرق المقدمة التي يتربع عليها فريقا األهلي 

ووصيفه األخضر.
فرص الفريقان

في الحصة األولى من المقابلة ، دخل الغريمان 
اللقاء بحذر وتحفظ شديدان، ولم تشهد الدقائق 
ال� 45 األولى خطورة كبرى،  فاألهلي المستحوذ 
على  مجريات لعب النصف األول شكل فرصتان، 
األولى كانت في الدقيقة ) 6 ( وفيها لم يستغل 
الجهة  من  زميلة  توغل   ) الزوي  أكرم   ( المهاجم 
تعتلي  ك��رة  مصوباً   ،) سالمة  فاضل   ( اليسرى 

مرمى ) جواد رزق (.
هذا ورد  النصر على هجمة  األهلي الهجمات 
 ( البرازيلي  ضرب   )  9  ( الدقيقة  مطلع  ومع   ،
ممرراً   بينية   بكرة  األهلي  ظهر  خط   ) لوسيانو 
تألق  لكن  الكرة،   ) التاورغي  عامر   ( زميلة  إلى 
ك��ان في   ) الوحيشي  م���راد   ( ال��ح��ارس  وخ���روج 
التوقيت المناسب، مبقياً اللقاء على واقع التعادل 

السلبي.
ومن هجمة منسقة لالعبي النصر  في الدقيقة 
المهاجم  ) سالم روما ( بترويض  ) 23 ( قام  

الكرة إلى المهاجم الثاني
) يحي الزليطني (،لكن األخيرة كرته غالطت 

الخشبات الثالثة.

 ( المدافع  أبعد   )  27  ( الدقيقة  مطلع  ومع 
علي يوسف( تصويبة  المهاجم  ) سالم روما ( من 
خارج مناطق الجزاء، وحرم القائم اإليسر النصر 
التونسي ) مالك  من  هز الشباك ، بعدما سدد 
الميالدي ( كرة قوية،وذلك في الدقيقة ) 32 (. 

الشوط  زم��ن  م��ن   )37( الدقيقة  وش��ه��دت  
األول فرصة حقيقة لألهلي ، حيث  تناقل العبو 
األهلي الكرة لتصل إلى الرواق اإليسر للمحترف 
يرفع  ب��دوره  وال��ذي   ) الجويني  هيثم   ( التونسي 
الكرة على رأس المهاجم  ) أكرم الزوي (، لكن 
اإليسر  القائم  بمحاذاة  تمر  المهاجم   رأس��ي��ة 

للنصر.
النصف الثاني

النصر  دخله  المواجهة،  م��ن  الثاني  ال��ش��وط 
مهاجمة ، حيث تصدى الحارس ) مراد الوحيشي 
في  وذل��ك   ،) حويالت  القادر  عبد   ( لتسديدة   )
الدقيقة )46(، وعند مطلع الدقيقة )67(، يمرر  
المدافع ) جمعة بورقيقة ( كرة عرضية، من موقع 
ثابت، على رأس النيجيري ) أيفيونغ (، لكن األخير 

رأسيته غالطت مرمى ) جواد (.
هذا وجاء هدف المواجهة النصراوية األهالوية 
الوحيد من عالمة الجزاء' وذلك بعد عرقلة اليافع 
) فاضل سالمة ( من قبل الحارس ) جواد رزق (، 
السيما أن تلك الركلة تقدم لها المدافع ) حامد 
الثلبة ( واضعاً كرته على يسار  الحارس معلناً عن 
الهدف الوحيد باللقاء، وذلك في الدقيقة )70(.

من  كثف   ، ال��ج��زاء  رك��ل��ة  ه��دف  بعد  النصر 
حيث   ،) الوحيشي  م��راد   ( مرمى  على  هجماته 
تألق األخير بالدقيقة ) 74 ( في إبعاد  تصويبة 

وشهد  ركنية،  إلى   ) الزليطني  )يحي  المهاجم  
الدقيقة ) 80 ( بروز الحارس ذاته ، عندما أبعد 
كرة ) سالم روما ( إلى ركنية، تليها رأسية ) يحي 

الزليطني ( أيضاً تم أبعادها إلى ركنية.
طاقم التحكيم

الليبي  لالتحاد  التابعة  العامة  التحكيم  لجنة 
لكرة القدم أسندت مهمة تحكيم هذه المباراة إلى 
طاقم تحكيمي متكون من ) السنوسي الحبيب ( 
باسم   ( الدولي  من   كل  بمساعدة  ساحة،  حكم 
منجي   ( الدولي  و  أول،  مساعد   ) النصر  سيف 
بوشكيوة ( مساعد ثان، و ) علي بوشكيوة ( حكماً 

رابعاً، و) أسامة األشهب ( مراقباً  للقاء.
انذارات واستبداالت 

بإشهار  (قام  الحبيب  السنوسي   ( اللقاء  حكم 
 6 ( ع��دد  دقيقة   ال��� 90  طيلة  األصفر  الكرت 
(م���رات ، حيث ن��ال األه��ل��ي ع��دد ) 3 ( ك��روت 
صفراء، تمثلت في  ) فاضل سالمة ( بالدقيقة ) 
46 ( من زمن الشوط األول، و ) عبد الله بلعم  
( في الدقيقة ) 58 (، و ) حسين طقطق ( في 

الدقيقة )90+6(.
) محمد  لكل من  النصر  ان��ذارات  كانت  فيما 
التوهامي ( في الدقيقة ) 57 (، و ) علي سالمة 
( في الدقيقة ) 59 (، باإلضافة إلى الحارس ) 

جواد رزق ( في الدقيقة ) 70 (.
هذا وأجرى مدرب النصر ) ناصر الحضيري 
( عدد ) 3 ( تغييرات ، حيث دخل ) زياد العلوني  
 ( الدقيقة  في   ) ديغا  السالم  عبد   ( من  ب��دالً   )
الرحيم مقران ( مكان   المغربي ) عبد  (، و   66
المحترف التونسي ) مالك الميالدي (، وذلك في 
الدقيقة ) 89 (، و) الطيب العبيدي ( بدالً من ) 

يحي الزليطني ( في الدقيقة )89(.  
) ردان  الكرواتي  المدرب  المقابل أجرى   في 
التشكيل  ف��ي  تغييرات   )  3  ( ع��دد  لألهلي    )
األساسي ،حيث زج بالنيجيري ) أيفيونغ ( بدالً من  
المحترف التونسي ) هيثم الجويني ( في الدقيقة 
)63(، ودخول المدافع ) سعد جباره ( بدالً من ) 
فاضل سالمة (، وذلك في الدقيقة )85(، وخروج 
) عبد الله بلعم (، ودخول ) حسين طقطق (، وجاء 

ذلك في الدقيقة )90+3(.


