
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية يوم الخميس 
الماضي الموافق 10فبراير 2022م برئاسة رئيس 
وبحضور  صالح  عقيلة  المستشار  النواب  مجلس 
النائب األول لرئيس المجلس األستاذ فوزي النويري 
احميد  الدكتور  المجلس  لرئيس  الثاني  والنائب 
مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب  حومة، 
النواب السيد عبدالله بليحق فأنه تم في جلسة يوم 
الخميس تالوة التعديل الدستوري الثاني عشر بعد 
من  المكلفة  الطريق  خارطة  لجنة  قبل  من  اق��راره 
مجلس النواب وكذلك لجنة مجلس الدولة المختصة 
تم  حيث  التعديل،  هذا  على  والتوافق  الصدد  بهذا 
الدستوري ب  التعديل  إقرار  على  التصويت  بالفعل 
126 صوتاً من أصل السادة النواب الحاضرين في 
جلسة اليوم الذين تجاوز عددهم 147 نائباً، وبعد 
للتزكيات  اغا”  باشا  “فتحي  السيد  نيل  وبعد  ذلك 
المطلوبة من مجلس الدولة وتعذر حصول المرشح 
“خالد البيباص” على التزكيات المطلوبة من مجلس 

الدولة صّوت مجلس النواب على منح الثقة للسيد” 
السادة  بأجماع  للحكومة  رئيساً  اغ��ا“  باشا  فتحي 
علقت  وب��ذل��ك  ال��ب��رل��م��ان،  قبة  داخ���ل  الحاضرين 

الجلسة.
وكان مجلس النواب قد استأنف جلسته الرسمية 
يومي االثنين والثالثاء الماضيين وبحسب المتحدث 
الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق 
فان جلسة يوم االثنين تم خاللها التصويت باألجماع 

على قرار لجنة خارطة الطريق، كما تم في جلسة يوم 
المترشحين وعددهم”  برامج  إلى  االثنين االستماع 
األوراق  اس��ت��وف��وا  ال��ذي��ن  المترشحين  م��ن  اث��ن��ان” 
والمستندات والضوابط المطلوبة في الترشح، وفي 
جلسة يوم الثالثاء الماضي تم مناقشة مشروع قانون 
األمن الداخلي، وقرر المجلس إعادة مشروع القانون 
للجنة التشريعية ولجنة الداخلية لدراسته وتعديله.

للحكومة رئيسًا  باشاغا"  "فتحي  للسيد  الثقة  ويمنح  الثاني عشر  الدستوري  التعديل  النواب يصدر  مجلس 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

مجلس النواب يقر التعديل الدستوري الـ 
)12( باألغلبية المطلقة
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لجنة خارطة الطريق ولجنة مجلس الدولة 
تتوافقان على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري

اخبار

اقتصاد

ص4

ص5

ابوجناح يشدد على ضرورة تسهيل 
إجراءات مرضى األورام في الخارج 

ومتابعة مشاكل عالجهم
مصرف ليبيا المركزي يطلق منصة 

التجارة اإللكترونية

ق����دم رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة 
النواب   مجلس  من  المكلف 
التي  رؤيته  باشاآغا   فتحي 
سيعمل من خاللها على إدارة 
لخارطة  وف��ق��ا  ليبيا  ش���ؤون 
الطريق التي أقرها المجلس.

وقال "باشا آغا" في مقال  
ن��ش��رت��ه ج��ري��دة »واش��ن��ط��ن 
ب����وس����ت« ي������وم ال��خ��م��ي��س 
الماضي تحت عنوان  » دفع 
ليبيا إلى األمام« إنه سيقدم 
ال��ح��ك��وم��ة ال��ج��دي��دة خ��الل 

أسبوعين . 
" قد قبلت  "آغا"  وأضاف 
دعم أبناء وطني لتولي منصب 
رئ��ي��س ال�����وزراء، واح��ت��رام��ا 
مليوني  م��ن  أك��ث��ر  ل��رغ��ب��ات 
ل��ي��ب��ي ي��ؤم��ن��ون ب���أن ط��ري��ق 
بالدنا إلى الديمقراطية يبدأ 

من صندوق االقتراع" .
الحكومة  رئ��ي��س  وك��ش��ف 
ع���ن خ��ط��ة عمله  ال��ج��دي��د 
ال��م��ت��م��ث��ل��ة ف������ي: ض��م��ان 
اس��ت��ك��م��ال االن��ت��خ��اب��ات في 
م��وع��د أق��ص��اه 14 ش��ه��ًرا 

»وس����ي����ك����ون ه�����ذا ه��دف��ي 
الوحيد األكثر أهمية كرئيس 
»لقد  م��وض��ح��ا:  ل���ل���وزراء«، 
االنتخابية  عمليتنا  واجهت 
الصعوبات  بعض  األخ��ي��رة 
األمنية، بما في ذلك حماية 
ب��ي��ان��ات ال��م��واط��ن��ي��ن. يجب 
هذه  معالجة  إلى  نسعى  أن 
م��خ��اوف  وأي  ال���م���خ���اوف 
باالنتخابات  تتعلق  أخ���رى 
لمنح الليبيين والعالم ثقة في 
االنتخابات  نتائج  مصداقية 

المقبلة«. 
وأشار إلى ضرورة التركيز 
ع��ل��ى ال��ق��ض��اي��ا ال��ج��ادة في 

ق��ط��اع��ات ال��ص��ح��ة واألم���ن 
وال����ط����اق����ة واالق����ت����ص����اد، 
ومكافحة وباء كورونا، فضال 
عن المصالحة بين »مواطني 
أمتنا... لضمان نجاح العملية 

االنتخابية«. 
االقتصادية   رؤيته  وع��ن 
"ب���اش���ا آغ�����ا" على  ش����دد 
ض�����رورة دع���م ال��م��ؤس��س��ة 
إنه  وق��ال  للنفط،  الوطنية 
ي��م��ك��ن ل��ل��م��ؤس��س��ة زي����ادة 
الليبي  والغاز  النفط  إنتاج 
تلبية  ف���ي  وال��م��س��اه��م��ة 
الدولية  السوق  احتياجات 
القومي  دخ��ل��ن��ا  زي����ادة  م��ع 

وتنويع إيرادات الدولة على 
المدى الطويل. 

ك��م��ا  ش��دد على ض��رورة 
ت��ن��ف��ي��ذ س���ي���اس���ات م��ال��ي��ة 
س��ل��ي��م��ة إلص�����الح س��ل��ب��ي��ات 
دعم  ذلك  في  »بما  الماضي 
التي  العقالنية  السياسات 
وتوفر  الشرائية  القوة  تزيد 
السيولة في البنوك، وتحرير 
شباب  لمساعدة  االقتصاد 
تحقيق  على  ال��واع��د  أمتنا 
أن  من  والتأكد  طموحاتهم؛ 
مؤسسات الدولة لدينا تقدم 
وليس  لمواطنينا  الخدمات 

فقط لنخبتنا«.
واخ���ت���ت���م "آغ�������ا" م��ق��ال��ه 
بالقول  األمريكية  للجريدة 
"ع���ن���دم���ا أق�����دم ال��ح��ك��وم��ة 
كرئيس  رس��م��ي��ا  ال��ج��دي��دة 
للوزراء في غضون أسبوعين، 
سأكون قادرا على القيام بما 
هو أكثر أهمية لدعم الشعب 
لمستقبل  سعيه  ف��ي  الليبي 
نبني  أننا  من  والتأكد  واع��د 
دولة ليبية مستقرة وآمنة " .

أع��ل��ن  ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م مجلس ال��ن��واب، 
إن  الماضي،  الخميس  مساء  بليحق،  عبدالله 
رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، تسلم 
بالمجلس،  الرئاسة  ش��ؤون  مكتب  مدير  م��ن 
عوض الفيتوري، قرار تكليفه تشكيل الحكومة 
ال��ج��دي��دة وذل���ك »ب��ن��اًء على م��ا أق���ره مجلس 

باشاغا  باختيار  الخميس  جلسة  في  النواب 
رئيسا للحكومة«.

عبر  ن��ش��ره  تصريح  ف��ي  وأض��اف"ب��ل��ي��ح��ق" 
"باشاغا"  على  أن  »فيسبوك«  على  صفحته 
من  ي��وم��ا   15 غ��ض��ون  ف��ي  حكومته  تشكيل 

تاريخه«.

رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة بتكليف فتحي 
باشاغا رئيًسا للحكومة من قبل مجلس النواب، وذلك 
باإلجماع  المجلس  تصويت  عقب  أصدرته  بيان  عبر 

على اختيار باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة.
قرار  وتؤيد  ترحب  القيادة   أن  البيان  في  وج��اء 
مجلس النواب بتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة 

جديدة تتولى قيادة البالد نحو مستقبل أفضل، وذلك 
واألمنية،  العسكرية  النظامية  الجهات  مع  بالعمل 
مقدراتها  على  والحفاظ  ال��دول��ة  هيبة  ف��رض  على 
مجهودات  وت��دع��م  السيادية،  المؤسسات  وحماية 
إلجراء  وتمهد   ،5+5“ المشتركة  العسكرية  اللجنة 

االنتخابات.

باشا آغا المكلف من قبل مجلس النواب برئاسة الحكومة الجديدة:

سأقدم حكومتي خالل اسبوعين.. وألتزم بإجراء االنتخابات خالل"14"  شهًرا من اآلن

باشاغا يتسلم قرار تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة من مجلس النواب 

القيادة العامة للجيش ترحب بتكليف باشاغا رئيًسا للحكومة

ق���ال ال��ن��ائ��ب ال��ث��ان��ي ل��رئ��ي��س مجلس 
الطفل  وف���اة  إن  ح��وم��ة  احميد  ال��ن��واب 
المغربي ريان، الذي سقط في بئر، تسلط 
الليبيين  األط��ف��ال  م��أس��اة  على  ال��ض��وء 
المختطفين، ومنهم طفل في مدينة سبها، 

مختطف منذ 10 أشهر.
النواب  مجلس  جلسة  خ��الل  وأض��اف 
طبرق،  مدينة  في  الماضي  االثنين  ي��وم 
البركولي  إبراهيم  مصطفى  الطفل  أن 
يطلبون  والخاطفين  سبها،  في  مختطف 
أمواال ضخمة من أسرته، كما أنهم أرسلوا 
تظهر  وفيديو  مقاطع صوت  األس��رة  إلى 

تعرض الطفل للتعذيب.
من  المعنيين  جميع  ح��وم��ة  ون��اش��د 
المؤسسات العسكرية واألمنية إلى تكثيف 
هو  وإن��ق��اذه  الطفل،  عن  للبحث  الجهود 

وجميع األطفال المخطوفين.

مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  ص��رح 
نص  ب��أن  بليحق  ال��ل��ه  عبد  السيد  ال��ن��واب 
مشروع قرار لجنة خارطة الطريق، الذي تم 
التصويت عليه في جلسة يوم االثنين الماضي 

باالجماع ينص على التالي :
 – المادة األولى

تعتمد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة 
المشكلة من قبل مجلس النواب بحيث يُجرى 
االستحقاق االنتخابي في مدة ال تتجاوز 14 

شهًرا من تاريخ التعديل الدستوري.
–  المادة الثانية

على اللجنة المشار إليها في المادة األولى 
لتقديم  ال��دول��ة  مجلس  لجنة  م��ع  ال��ت��ش��اور 
الدستوري  التعديل  بشأن  النهائية  الصيغة 
المطلوبة  للمواد  دقيًقا  تحديًدا  متضمًنا 
ال  إط��ار  في  االنتخابي  االستحقاق  لتحقيق 
السابقة،  المادة  في  المحدد  الزمن  يتجاوز 
أسبوع  أق��ص��اه  أج��ل  ف��ي  ذل��ك  يتم  أن  على 
وذلك للتصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة 

للحكومة”.
–  المادة الثالثة

المترشحين  ل��م��ش��اري��ع  االس��ت��م��اع  ب��ع��د 
لرئاسة الحكومة تقوم رئاسة المجلس بإحالة 
لتقديم  الدولة  لمجلس  المترشحين  أسماء 
يكون  أن  على  بشأنهم  المطلوبة  التزكيات 
التصويت الختيار أحد المترشحين في جلسة 

الخميس 10 فبراير 2022م.
 – المادة الرابعة

على لجنة خارطة الطريق تقديم تقريرها 
في  وذل��ك  ال��م��س��ارات  باقي  بشأن  النهائي 

غضون شهر من تاريخه.

حومة يناشد المؤسسات العسكرية واألمنية إلى تكثيف 
الجهود للبحث عن طفل مختطف في سبها 

نص مشروع قرار لجنة خارطة الطريق الذي تم 
التصويت عليه في جلسة يوم االثنين الماضي
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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 . ●

ـــــس الــــتــــحــــريــــر: ـــــي رئ

مــديــر الــتــحــريــر  :

: الــفــنــيــة  اإلدارة 

االخـــــــــــــــــــــــــــراج :

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

فــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــس
هــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــف

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

التقت مساء يوم االربعاء الماضي 
لجنة  2022م،  فبراير   9 الموافق 
قبل  م��ن  المكلفة  الطريق  خ��ارط��ة 
مجلس النواب باللجنة المختصة من 
ديوان مجلس  بمقر  الدولة،  مجلس 

وبحسب  طبرق،  مدينة  في  النواب 
مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث 
فانه  بليحق  عبدالله  السيد  النواب 
تم خالل اللقاء التوافق على الصيغة 

النهائية للتعديل الدستوري.

لجنة شؤون  رئيس  شاركت 
بمجلس  وال���ط���ف���ل  ال����م����رأة 
النواب السيدة انتصار شنيب 
ع��ب��ر ال��ت��ق��ن��ي��ة االف��ت��راض��ي��ة 
الخاصة  ال��ع��م��ل  ورش���ة  ف��ي 
”م��ش��روع  إلع����داد  بالتمهيد 
ق���ان���ون اس���ت���رش���ادي ع��رب��ي 
المرأة  ضد  العنف  لمكافحة 
”ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا ال��ب��رل��م��ان 
العربي، حيث ناقشت الورشة 
ابرزها  المواضيع  من  ع��دداً 
العربية  الوطنية  االن��ج��ازات 
ل��دع��م وت��م��ك��ي��ن ال���م���رأة في 
من  سواء  المجاالت،  مختلف 
والقوانين  التشريعات  خالل 
واإلستراتيجيات،  الخطط  او 
والجهود  الممارسات  وكذلك 
الوطن  مستوى  على  المميزة 

العربي.
كما ناقشت تضمين قضية 

مناهضة العنف ضد المرأة في 
سائر الجهود الموجهة للمرأة 
وجعلها  العربية  المنطقة  في 
التشريعات  من  اساسياً  جزًء 
وال����خ����ط����ط وال���س���ي���اس���ات 
ال��وط��ن��ي��ة، ب���اإلض���اف���ة إل��ى 
والمعلومات  الخبرات  تبادل 
وال���ت���ج���ارب ال��ن��اج��ح��ة ح��ول 

أوضاع المرأة العربية .
ون���اق���ش���ت ورش�����ة ال��ع��م��ل 
والتحديات  المشاكل  أي��ًض��ا 

وإن��ف��اذ  تطبيق  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
التشريعات الخاصة بمكافحة 
وكذلك  ال��م��رأة  ض��د  العنف 
توفرها في  الواجب  العناصر 
االسترشادي  القانون  مشروع 
العنف ضد  لمكافحة  العربي 
التى  التحديات  المراة، رصد 
تواجه تنفيذ القوانين المتعلقة 
وتحديد  المرأة  ضد  بالعنف 
أف���ض���ل األل����ي����ات ال���الزم���ة 
ل��دع��م ال���م���رأة ف��ي م��واج��ه��ة 

على  واالتفاق  التحديات  تلك 
أفضل األليات الالزمة لتكون 
اس���اس���اً ل��م��ش��روع ال��ق��ان��ون 
االسترشادي العربي لمكافحة 

العنف ضد المرأة. 
وشهدت الورشة التي كانت 
بمشاركة رئيس لجنة الشؤون 
االجتماعية والتربوية والمرأة 
العربي  بالبرلمان  والشباب 
المعنية  ال��ل��ج��ان  ورؤس������اء 
المجالس  في  المرأة  بقضايا 
العربية  الوطنية  والبرلمانات 
المنظمات  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
المهتمة  والدولية  االقليمية 
العالم  ف��ي  ال��م��رأة  بقضايا 
تسليط  ش���ه���دت  ال���ع���رب���ي، 
التشريعات  واقع  على  الضوء 
المعنية  العربية  وال��ق��وان��ي��ن 
المرأة  ضد  العنف  بمكافحة 

في الدول العربية .

لجنة خارطة الطريق ولجنة مجلس الدولة 
تتوافقان على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري

رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل تشارك في ورشة عمل خاصة بمكافحة العنف ضد المرأة
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اقعيم،  ف��رج  الداخلية،  وزارة  وكيل  ناقش 
ي��وم ال��ث��الث��اء ال��م��اض��ي، م��ع وف��د بعثة األم��م 
أوتشا   ” اإلنسانية،  الشؤون  لتنسيق  الُمتحدة 
فيما  البالد،  في  المبذولة  الدولية  الجهود   ”
ُمدير  بحضور  اإلنسانية،  المساعدات  يخص 
مكتب  وُمدير  للهجرة  الدولية  المنظمة  مكتب 

)اليونسيف( ببنغازي.
التام  الداخلية،  وزارة  استعداد  اقعيم،  وأكد 
والدائم لتقديم يد العون في كل ما يخدم الوطن، 
كّل  وتقديم  الدولية  البعثة  لتأمين  باإلضافة 
التسهيالت الالزمة، خاصًة األمنية منها ِخالل 

أداء مهامها وتنقلها في ُمدن ومناطق البالد.

حضرت مستشارة األمين العام لألمم المتحدة في 
ليبيا  ستيفاني وليامز، يوم األربعاء الماضي، جانًبا 
التي  المشتركة  العسكرية    5+5 لجنة  اجتماع  من 
عقدت بمقرها الدائم في مدينة سرت أمس االربعاء.
ال��ل��ق��اء ع��ب��ر صفحتها  ول��ي��ام��زع��ق��ب  وغ����ردت 
للغاية  ”س��ررت  قائلة:  تويتر  موقع  على  الرسمية 
بعودتي إلى مدينة سرت، اليوم، للقاء أعضاء اللجنة 
العسكرية المشتركة )5+5(، وناقشنا جهود اللجنة 
في تفعيل خطة العمل التي تم التوقيع عليها، في 
في  المحرز  التقدم  على  وأثنيت  الماضي،  أكتوبر 
وخطتها  اللجنة  وجهود  المحتجزين  إطالق سراح 

إلعادة فتح طريق أبو قرين والجفرة.
ثانية: ”كما أكدت مجدًدا  وأضافت في تغريدة 
الدوليين،  وال��ش��رك��اء  المتحدة،  األم��م  استعداد 
للجنة  المطلوبين  والخبرة  الفني  الدعم  لتقديم 
العسكرية المشتركة من خالل تواجد فريق وحدة 

مراقبة وقف إطالق النار على األرض“.

اقعيم يستقبل وفد البعثة األممية في ليبيا

وليامز عقب حضورها جانب من اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية المشتركة بسرت:

مستعدون لتعزيز اللجنة العسكرية المشتركة 
بفريق لمراقبة وقف إطالق النار

أق����ر م��ج��ل��س ال���ن���واب في 
ال��ج��ل��س��ة ال��ت��ي ع��ق��ده��ا ي��وم 
التعديل  ال��م��اض��ي  الخميس 
باألغلبية   )12( ال�  الدستوري 
المطلقة ب� ) 126 ( صوتا نعم 
 )  147 ( من  اكثر  أص��ل  من 

نائباً.
الكامل  النص  مايلي  وف��ي   

للقانون .
 مجلس النواب :- 

على  االط�������الع   ب��ع��د   *  
الموقت  ال��دس��ت��وري  اإلع���الن 
ال����ص����ادر ف���ي 3 أغ��س��ط��س 

2011م وتعديالته.
االت������ف������اق  وع������ل������ى    *
في  الصادر  الليبي  السياسي 

.17/12/2015
*  وعلى القانون رقم )10( 
ش��أن  ف���ي  2014م،  ل��س��ن��ة 
في  ال��ن��واب  مجلس  ان��ت��خ��اب 
المرحلة االنتقالية وتعديالته.

 )4( رق��م  القانون  وعلى   *
لسنة 2014م ، بشأن إصدار 
لمجلس  ال���داخ���ل���ي  ال��ن��ظ��ام 

النواب.
إليه  ان��ت��ه��ت  م��ا  *  وع��ل��ى 
مجلس  بين  المشتركة  اللجنة 

النواب والدولة.
إليه  خ��ل��ص  م��ا  وع��ل��ى    *
اجتماعه  ف��ي  ال��ن��واب  مجلس 

العادي األول المنعقد »يوم«
 أصدر التعديل اآلتي : - 

المادة )1( - 
من   )12( ال��ف��ق��رة  ت��ع��دل 
اإلع���الن  م���ن   )30( ال���م���ادة 
الدستوري بحيث يجري نصها 

على النحو
 24 م��ن  لجنة  تشكل   1--
عضًوا من الخبراء والمختصين 
لألقاليم  ب��ال��ت��س��اوي  ممثلين 
الثالثة  التاريخية  الجغرافية 
يتم اختيارهم من قبل مجلسي 

مع  مناصفة  وال��دول��ة  ال��ن��واب 
تتولى  الثقافي،  التنوع  مراعاة 
الخالف  محل  المواد  مراجعة 
المنجز  الدستور  مشروع  في 
التأسيسية  الهيئة  ق��ب��ل  م��ن 
الممكنة  التعديالت  وإج���راء 
إنجاز  سبيل  ف��ي  ولها  عليه، 
ت��راه  بمن  االستعانة  مهمتها 

مناسًبا.
لها  اجتماع  أول  في   2--  
خ���الل أس��ب��وع��ي��ن م��ن ت��اري��خ 
إصدار هذا التعديل أو برئاسة 
تنتخب  األع��ض��اء س��ن��ا  أك��ب��ر 
بطريق االقتراع السري رئيًسا 
ل��ه��ا ون��ائ��ًب��ا وم���ق���رًرا، وتضع 
المنظمة  الداخلية  الالئحة 

لعملها.
اجتماعات  تكون  ال   3--  
بحضور  إال  صحيحة  اللجنة 
ثلثي أعضائها وتصدر قراراتها 
واحد من  زائد  الثلثي  بأغلبية 

الحضور.
- -4 يكون المقر الرئيسي 
ويجوز  البيضاء  بمدينة  للجنة 
أي  في  اجتماعاتها  عقد  لها 

مدينة أخرى.
من  ال��ل��ج��ن��ة  تنتهي   5--  
إج�������راء ال���ت���ع���دي���الت خ���الل 
من  بدًءا  يوًما  وأربعين  خمسة 
لها خالل خمسة  اجتماع  أول 
عشر ي��وًم��ا م��ن ت��اري��خ ص��دور 
مشروع  ويحال  التعديل،  هذا 
إلى  مباشرة  العمل  الدستور 

العليا  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ف��وض��ي��ة 
عليه،  لالستفتاء  لالنتخابات 
التعديالت  إج���راء  تعذر  وإذا 
تتولى  المدة  ه��ذه  انتهاء  بعد 
مجلسي  م���ن  م��ش��ك��ل��ة  ل��ج��ن��ة 
ال��ن��واب وال���دول���ة خ���الل م��دة 
قاعدة  إع���داد  شهر  أقصاها 
انتخابية  وق��وان��ي��ن  دس��ت��وري��ة 
ملزمة للطرفين لدورة رئاسية 
وبرلمانية واحدة، ويحال النظر 
المنجز  الدستور  مشروع  في 
من قبل الهيئة التأسيسية إلى 

السلطة التشريعية الجديدة.
 --6 إذا وافق الشعب الليبي 
المعدل  الدستور  على مشروع 
ب�غلبية النصف زائد واحد لكل 
الجغرافية  األقاليم  من  إقليم 
للبالد،  دستوًرا  اعتمد  الثالثة 
ال��ن��واب  مجلس  إل���ى  وي��ح��ال 

إلصداره.
نتيجة  ك��ان��ت  وإن   7--  
الهيئة  تقوم  ب���)ال(  االستفتاء 
مشروع  لصياغة  التأسيسية 
مرة  وطرحه  بتعديله  الدستور 
أخرى لالستفتاء عليه بأغلبية 
النصف زائ��د واح��د، وف��ق ما 
السادسة  الفقرة  عليه  نصت 
ت��ت��ج��اوز ستين  خ��الل م��دة ال 
ي��وًم��ا م��ن ت��اري��خ إع��الن نتائج 
حال  وف��ي  األول،  االس��ت��ف��ت��اء 
المدة  في  التعديالت  تعذرت 
نتيجة  ك��ان��ت  أو  ال��م��ح��ددة، 
تحل  ب���)ال(  الثاني  االستفتاء 

لصياغة  التأسيسية  الهيئة 
م���ش���روع ال���دس���ت���ور، وي��ت��ول��ى 
م��ج��ل��س��ا ال����ن����واب وال���دول���ة 
قاعدة  وض��ع  بينها  بالتوافق 
رئاسية  لدورة  موقتة  دستورية 
وب��رل��م��ان��ي��ة واح������دة، ت��ت��ول��ى 
التشريعية  السلطة  خاللها 

إقرار الدستور الدائم للبالد.
 --8 يصدر مجلس النواب 
ق���ان���ون االس��ت��ف��ت��اء وق��وان��ي��ن 
االنتخابات العامة بالتوافق مع 
وفق  للدولة  األعلى  المجلس 

األساس الدستوري.
ت��ش��ك��ي��ل  ي�����ع�����اد   9--  
العليا  ال��وط��ل��ب��ة  ال��م��ف��وض��ي��ة 
وضعها  ويصحح  لالنتخابات، 
ال���ق���ان���ون���ي وت���ت���ول���ى إج����راء 
العامة  واالنتخابات  االستفتاء 
الوطني  القضاء  تحت إشراف 

وبمراقبة محلية ودولية.
المفوضية  تعتمد   10--  
لالنتخابات  العليا  الوطنية 
لالنتخابات،  النهائية  النتائج 
وت��ع��ل��ن��ه��ا وت���ب���اش���ر ال��س��ل��ط��ة 
التشريعية الجديدة عملها بعد 
إعالن  من  يوًما  ثالثين  مضي 
نتائج االنتخابات النهائية، وفي 
مجلس  يحل  لها  جلسة  أول 
النواب والدولة وتقوم السلطة 
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ال��ج��دي��دة ب���أداء 

مهامها وفق للدستور.
الجلسة  ب��ان��ع��ق��اد   11--  
التشريعية  للسلطة  األول����ى 
تسيير  الحكومة حكومة  تعتبر 
أعمال إلى حين اعتماد حكومة 

جديدة وفقا للدستور.
 المادة )2( :- 

 يعمل بهذا التعديل من تاريخ 
صدوره ويلغي كل حكم يخالفه 

وينشرفي الجريدة الرسمية.
) مجلس النواب ( 

وصل رئيس الحكومة المكلف من قبل 
مساء   " باشاغا  فتحي   " النواب  مجلس 
يوم الخميس الماضي إلى مطار معيتيقة  
من  قادًما  طرابلس  بالعاصمة  الدولي  
من  ع��دد  تقل  ط��ائ��رة  متن  على  ط��ب��رق 

أعضاء مجلس النواب .
وقال " باشاغا " في كلمة مقتضبة لدى 
من  عدد  تضمنت  معتيقة  مطار  وصوله 
الرسائل عن برنامج حكومته المقبلة من 
بينها التأكيد أن حكومته القادمة ستكون 
للجميع  يدها  وتمد   ، وبالجميع  للجميع 
جديدة  وستفتح صفحة   ، استثناء  بدون 

ونطوي صفحة الماضي . 
 وأضاف قائاًل ال مكان للظلم واالنتقام 
ج��دي��دة  صفحة  وسنفتح  وال��ك��راه��ي��ة، 
مع  دائًما  وسنتعاون   ، المحبة  أساسها 
يمكن  ال  ألن��ه  وال��دول��ة،  النواب  مجلسي 
مع  ال��ت��ع��اون  ب���دون  تنجح  أن  للحكومة 

السلطة التشريعية . 

بالشكر  كلمته  في   " باشاغا   " وتقدم 
ولرئيسها  الوطنية  ال��وح��دة  لحكومة 
 ( ق��ائ��ال   ، ليبيا  ف��ي  األم��م��ي��ة  وللبعثة 
برئاسة  الوطنية  الوحدة  حكومة  نشكر 
على   " الدبيبة  الحميد  "عبد  المهندس 
م��ج��ه��ودات��ه وت��ح��م��ل��ه ل��ل��م��س��ؤول��ي��ة في 
ان  ثقة  وان��ا على   ، ظ��روف صعبة  ظل 
بالمبادئ  ملتزمة  تكون  سوف  الحكومة 

على  السلمي  وال��ت��داول  الديمقراطية 
األم��م  بعثة  أش��ك��ر  وك��ذل��ك   ، السلطة 
على  ونشدد   ، جهودها  على  المتحدة 
أهمية العمل مًعا خالل الفترة المقبلة. 
باشاغا   " قال  الخارجي  العمل  وحول 
ستكون  العالم  دول  بجميع  عالقتنا   "
مبنية على االحترام المتبادل على جميع 
األصعدة وعلى األخص الصعيد األمني. 

مجلس النواب يقر التعديل الدستوري الـ )12( باألغلبية المطلقة

بعد وصوله لمطار معتيقة: باشاغا يوجه عدد من الرسائل حول عن برنامج حكومته المقبلة
خصصت لجنة وضع األطر القانونية بالمجلس 
لبحث  الماضي  األربعاء  يوم  اجتماعها  الرئاسي 
الذي  الوطنية،  المصالحة  قانون  نصوص  ضع 

يحقق الوئام والمصالحة الشاملة.
وتم خالل االجتماع الذي عقد بديوان المجلس 
بالعاصمة طرابلس برئاسة نائب رئيس المجلس 
وزي��رة  وح��ض��ور   " ال��الف��ي  الله  عبد   " الرئاسي 
العدل "حليمة البوسيفي " وعدد من المختصين 
في المجال القانوني، التأكيد على ضرورة العمل 
الجوانب  على  القانوني،  اإلط��ار  لجانب  إضافة 
ل��دوره��ا  واإلع��الم��ي��ة،  وال��دي��ن��ي��ة،  االجتماعية، 
أساسية  وركيزة  المصالحة،  تحقيق  في  الفاعل 

لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية. 
أكد  فقد  للرئاسي  اإلعالمي  للمكتب  ووفقا 
إبراهيم   " الليبية  بالجامعات  القانون  أس��ت��اذ 
أبوخزام " عبر تطبيق الفيديو، على أهمية مشروع 
األس��اس  حجر  واع��ت��ب��ره  الوطنية،  المصالحة 

لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا. 
وطالب المشاركون في االجتماع بضرورة عقد 
المجلس  برعاية  للمصالحة،  عام  وطني  مؤتمر 
الوطنية،  المصالحة  مشروع  صاحب  الرئاسي، 

التي تؤسس لدولة مستقرة. 

لجنة وضع األطر القانونية بالرئاسي تبحث وضع 
نصوص قانونية لمشروع المصالحة الوطنية
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"أحمد  الُمكلّف  والتعليم  التربية  وزي��ر  عقد 
ال���وزارة، وُمدير  وك��الء  أب��وخ��زام" اجتماعا مع  
من  ع��دد  وم���دراء  التعليمية  المرافق  مصلحة 
آلية  وض��ع  خالله  تم  ال���وزارة،  ومكاتب  إدارات 
المجهود  ومدارس  الُمتهالكة،  المدارس  لحصر 

الذاتي ومدارس الصفيح بالبلديات. 
وتّم خالل االجتماع، التأكيد على المراقبات  
إلى  تحتاج  التي  المتهالكة  ال��م��دارس  لحصر 
ال��ص��ي��ان��ة ض��م��ن  م��ش��روع إن��ش��اء ع���دد 500 
والقزمية  الُمتهالكة،  للمدارس  بدائل  مدرسة 

ومدارس الصفيح.
البيانات  ِاس��ت��ق��ب��ال  ف��ي  اللجنة  وس��ت��ش��رع 
الُمرسلة من ُمراقبي التعليم، ومقارنتها بالبيانات 
الُمتوّفرة لدى إدارتَي التعليم األساسي والثانوي، 

و مصلحة المرافق التعليمية. 

اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا  عقدت 
السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها األول وذلك 

بمقر ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
والذي  المجتمعون جدول األعمال  واستعرض 
الليبيين  والموقوفين  السجناء  شمل كافة قضايا 
اتخاذها  يمكن  التي  واإلج����راءات  ال��خ��ارج  ف��ي 
الوطن  أرض  إل��ى  بهم  العودة  أو  عنهم  لألفراج 

الستكمال مدة محكوميتهم بالقرب من ذويهم . 
تباعاً  اجتماعاتها  عقد  اللجنة  وس��ت��واص��ل 
في  الصعاب  كافة  لتذليل  شهرياً  دوري  وبشكل 
معالجة هذا الملف الذي يتعلق ببعض المواطنين 

الليبيين في الخارج . 
وزارة  وك��ي��ل  ب��رئ��اس��ة  اللجنة  ه��ذه  ان  ي��ذك��ر 
الخارجية لشؤون المغتربين امحمد سعيد زيدان 
وعضوية وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق االنسان 
ذات  الجهات  األعضاء عن  نجم وعدد من  خالد 
العالقة في جهاز المخابرات، والشرطة القضائية، 
والشرطة الدولية، والمجلس الوطني للحريات . 

وزارة التعليم تناقش ألية حصر المدارس 
الُمتهالكة، والقزمية ومدارس الصفيح ضمن 

مشروع انشاء 500 مدرسة 

اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين 
في الخارج تعقد أول اجتماعاتها لسنة 2022 

التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة العمل والتأهيل وأكاديمية "هواوي" لتكنولوجيا المعلومات 

وزارتا الشباب والعدل تناقشان سبل تأهيل الشباب بمؤسسات اإلصالح والتأهيل بالطرق الحديثة

وزير التعليم يصدر قرار بتفويض مراقب التربية 
والتعليم في البلدية ببعض االختصاصات

ال��م��وارد  تنمية  وق��ع ص��ن��دوق 
العمل  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع  ال��ب��ش��ري��ة 
أكاديمية  مع  اتفاقية  والتأهيل 
المعلومات  "لتكولوجيا  "ه��واوي 
ضمن  المستهدفة  واالت��ص��االت 
خطة عمل الوزارة لتدريب وتأهيل 
الكوادر الوطنية من الباحثين عن 

العمل .
وت���ه���دف االت��ف��اق��ي��ة - ال��ت��ي 
في  العمل  وزارة  ب��دي��وان  وقعت 
العمل  وزي���ر  بحضور  ط��راب��ل��س 
الرضا"  العابد  علي   " والتأهيل 
وم��دي��ر ع��ام ش��رك��ة ه���واوي في 
والتجاري  التنفيدي  ومدير  ليبيا 

مكاتب  م��دراء  وبحضور  للشركة 
الوزارة - لتطوير القطاع الوطني 
التقني ورفده بالكوادر التي تتمتع 

عبر  المهنية  والجدارة  بالكفاءة 
باستخدام  تدريب  على  تحصلهم 
منتجات  من  الحديثة  التقنيات 

وعلى  العالمية  ه����واوي  ش��رك��ة 
والتحول  الحديثة  اإلدارة  نظم 
الرقمي ومنحهم شهادات معترف 
المعلومات  مجال  في  دوليا  بها 

واالتصاالت . 
االتفاقية  ب��ن��ود  تتضمن  كما 
ت����دري����ب ال�����ك�����وادر ال��وط��ن��ي��ة 
ال��م��س��ج��ل��ي��ن ض���م���ن م��ن��ظ��وم��ة 
الباحثين على العمل من خريجي 
واالت��ص��االت  المعلومات  تقنية 
ومنحهم  ت��دري��ب��ه��م  سيتم  ح��ي��ث 
ش��ه��ائ��د م��ع��ت��م��ده ت��م��ك��ن��ه��م من 
العمل داخليا وخارجيا في كبرى 

الشركات الدولية. 

ناقش وكيل وزارة الشباب 
واألنشطة  البرامج  ل��ش��ؤون 
اجتماع   في  الكاتب"  "أحمد 
ال��ع��دل  وزارة  وك���ي���ل  م����ع  
القضائية  الشرطة  ل��ش��ؤون 
"ع��ل��ي ال��ش��ت��ي��وي"، ووك��ي��ل 
الديوان  لشؤون  العدل  وزارة 
"نزيهة  والنيابات  والمحاكم 
المشترك  التنسيق  عاشور" 
ل��ت��دري��ب وت��أه��ي��ل ال��ش��ب��اب  
ال���م���وج���ودي���ن ب��م��ؤس��س��ات 

اإلصالح والتأهيل  .
المشترك  االجتماع  وجاء 
وزارة  اه��ت��م��ام  إط�����ار  ف���ي 

ال���ش���ب���اب ب���ك���اف���ة ش���رائ���ح 
الشباب بالمجتمع،

بالنقاش  االجتماع  وتناول 
االهتمام  ذات  قضايا  ع��دة 
ال��م��ش��ت��رك ح����ول ال��ش��ب��اب 
وإع�������ادة ت��أه��ي��ل ال��ش��ب��اب 
ب����م����ؤس����س����ات اإلص��������الح 
الحديثة  بالطرق  والتأهيل 
من خالل التعاون بين وزارتي 
الشباب والعدل ووضع خطة 
لبرامج تدريبية مشتركة لفئة 
المؤسسات  ب��ه��ذه  ال��ش��ب��اب 
في  إدماجهم  عملية  لتسهيل 

المجتمع .

والتعليم   ال��ت��رب��ي��ة  وزي���ر  أص���در 
ال��ق��رار  رق��م 298 لسنة 2022م  
ي���ت���م ب��م��وج��ب��ه ت���ف���وي���ض م���راق���ب 
ببعض  البلدية  في  والتعليم  التربية 

االختصاصات .
القيام ببعض  وشمل االختصاص 
القرارات خدمة  واتخاد  االج��راءات 
ال��ع��ام  وس��ي��ر  التعليمية   للعملية 
ال��دراس��ي  ومنها إص���دار ق��رارات 
الوظيفية  االوض��اع  وتسوية  الترقية 
بالمراقبات  والموظفين  للمعلمين 

المستحقين للترقية .
التربية  لمراقب  القرار  كما خول 
النقل  ق�����رارات  اص����دار  وال��ت��ع��ل��ي��م 
وقبول   " المراقبات  بين  للمعلمين 

 " مرتب  دون  االج���ازة  منح  طلبات 
وقبول طلبات االحالة على التقاعد 
االخ���ت���ي���اري واص������دار ال���ق���رارات 

بشأنها.
وكذلك اصدار قرارات االستقالة 
واص���دار   " والموظفين  للمعلمين 
العمل  ل��س��اب��ق  االع������ادة  ق������رارات 
لم  ال��ذي��ن  وال��م��وظ��ف��ي��ن  للمعلمين 
العمل  عن  انقطاعهم  فترة  تتجاوز 
التقاعد االختياري  أو احالتهم على 
مدة سنة وفقا للتشريعات النافدة .

التربية  مراقب  القرار  منح  كما 
والتعليم  حق اصدار قرارات تمديد 
سن  بلغوا  الذين  للمعلمين  الخدمة 

التقاعد لمدة سنة . 

ابوجناح يشدد على ضرورة تسهيل إجراءات مرضى األورام في الخارج ومتابعة مشاكل عالجهم
مجلس  رئ���ي���س  ن���ائ���ب  ش����دد 
المكلف  الصحة  وزي��ر  ال���وزراء- 
ضرورة  على  أبوجناح"  رمضان   "
األورام  مرضى  إج��راءات  تسهيل 
لبحث  لجنة  ،وتكليف  الخارج  في 
م��ش��اك��ل ع��الج��ه��م ف��ي ال��خ��ارج � 
إضافة إلى توفير األدوية الخاصة 

بهؤالء المرضى .
يوم  اجتماعه  خالل  ذلك  جاء 
ديوان  رئيس  الماضي مع  االثنين 
المحاسبة " خالد شكشك " ووزير 
لبحث   " المبروك  "خالد  المالية 
لمعالجة  ال���الزم���ة  اإلج������راءات 
ملفات األورام، والعالج بالخارج. 

كما أوصى " أبوجناح " بضرورة 
للقيام  المتخصصين  ت���دري���ب 

ب��ح��م��الت ال��ت��وع��ي��ة ف���ي ال��ف��ت��رة 
القادمة وإقامة البرامج التدريبية 
والطبية  الطبية  المهن  لعناصر 
وت��ط��وي��ر  لتحسين  ال��م��س��اع��دة 
كافة  في  العاملة  الطبية  الكوادر 

المرافق الصحية. 

ون��اق��ش االج��ت��م��اع ال���ذي عقد 
بوزارتي  اإلدارات  م��دراء  بحضور 
الهيئة  ورئيس  والمالية،  الصحة 
االعضاء  لزراعة  العامة  الوطنية 
واالن���س���ج���ة وال���خ���الي���ا، وم��دي��ر 
ال���ب���رن���ام���ج ال���وط���ن���ي ل��م��ك��اف��ح��ة 

أورام  م��رك��ز  وم��دي��ر  ال��س��رط��ان، 
ب��وزارة  العطاء  ول��ج��ان  طرابلس، 
الوطنية  الجهود  تعزيز  الصحة، 
لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 
 وُقّدم خالل االجتماع عروض 
الوطني  ال��ب��رن��ام��ج  ح��ول  مرئية 
وب��رن��ام��ج  ال��س��رط��ان،  لمكافحة 
العظمي  والنخاع  زراعة األعضاء 
في ليبيا، وخطط واستراتيجيات 
العمل للبرنامج الوطني لمكافحة 

السرطان وآلية تنفيذها. 
ك��م��ا اس��ت��ع��رض ال��م��س��ؤول��ون 
لمكافحة  الوطني  البرنامج  عن 
لتطوير  مقترحاتهم  ال��س��رط��ان 
م��ع��ام��ل ع��ل��م األم����راض وم��راك��ز 

األشعة العالجية في ليبيا. 

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

بسجالت السجل المدني.

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

خطأ بسجالت السجل المدني.

تصحيح عمر

تصحيح اسم ابن
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أصدر  وزير االقتصاد والتجارة القرار 79 لسنة 
2022 بشأن تنظيم تسجيل العالمات التجارية 
. وبموجب القرار تسجل العالمات التجارية وفق 
التي  الوطنية  الخدمية  أو  الصناعية  للشركات 
سبق تأسيسها، أو التي تؤسس إلنتاج المنتجات 
والعالمات  المختلفة،  الخدمات  وتقديم  والسلع 
المادة ) 1235(  بقوة أحكام  المشهورة محمية 
إيداع  ب��دون  حتى  التجاري،  النشاط  قانون  من 

قانوني لها .
 )1243  ( رقم  المادة  بأحكام  إعماال  أيضاً 
أودع  لمن  يجوز  ال��ت��ج��اري،  النشاط  ق��ان��ون  م��ن 
ال��دول  إح��دى  في  تجارية  عالمة  تسجيل  طلب 
أن  الفكرية  للملكية  العالمية  بالمنظمة  األعضاء 
االقتصاد  بوزارة  التجارية  العالمة  لمكتب  يتقدم 
والتجارة بطلب مماثل يتعلق بذات العالمة، ويجوز 
الطلب )صاحب  كذلك لمن آلت له حقوق مودع 
بقيد  خ��اص  توكيل  بموجب  التجارية،  العالمة 
العالمة التجارية فقط، أن يتقدم بطلب قيدها، 
وال يترتب على التسجيل في هذه الحالة أي حق 
أو  حبسها  أو  البضائع  على  االمتياز  حقوق  من 
اتخاذ إجراءات التحفظ عليها أو مزاولة نشاط 

اقتصادي تأسيساً على تسجيل العالمة . 
ولحصول الشركة على حق االمتياز يشترط قيامها 
العالمة،  بإبرام عقد وكالة تجارية مع صاحب  أوالً 
والتجارة  االقتصاد  وزارة  ط��رف  الوكالة  وتسجيل 

بموجب قرار يصدر من وزير االقتصاد والتجارة .

وزير االقتصاد والتجارة يصدر قرار بشأن 
تنظيم تسجيل العالمات التجارية 

ليبيا  مصرف  محافظ  افتتح 
الكبير"  "الصديق عمر  المركزي 
منصة  ال��م��اض��ي  الخميس  ي��وم 
التجارة اإللكترونية بحضور وكيل 
وزارة االقتصاد والتجارة ورؤساء 
ال��م��ص��ارف  إدارات  م��ج��ال��س 
ال��ت��ج��اري��ة وال���م���دراء ال��ع��ام��ون 
تجارة  شبكة  ورئيس  للمصارف 
إلى جانب حضور شركات  ليبيا 

الدفع اإللكتروني الخاصة وعدد 
من رجال االقتصاد والتجارة.

ليبيا  مصرف  محافظ  وألقى 
المركزي كلمة أعلن فيها إطالق 
م��ن��ص��ة ال��ت��ج��ارة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
إحدى  تعد  المنصة  أن  موضحا 
ليبيا  م��ص��رف  إس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
الدفع  وسائل  لتطوير  المركزي 

اإللكتروني .

وسيتم من خالل هذه المنصة  
تحقيق الشمول المالي وتحسين 
ج����ودة ال��خ��دم��ات ال��م��ص��رف��ي��ة 
الليبي  السوق  احتياجات  لتلبية 
ف���ي م���ج���ال ع��م��ل��ي��ات ال���ش���راء 
عمليات  وإت��م��ام  اإلل��ك��تُ��رون��ي��ة، 
باستخدام  إل��ك��ت��رون��ي��اً  ال��ش��راء 
البطاقات والمحافظ اإللكترونية 
المربوطة بشبكة الموزع الوطني. 

تحضيرات النعقاد المؤتمر الليبي التونسي الجزائري حول التحول إلى االقتصاد الرقمي في أفريقيا في مارس القادم

الهيئة العامة لتشجيع االستثمار تبحث مع وفد ألماني تفعيل عدد من المشاريع المتوقفة وإقامة مشاريع جديدة

يعقد  بتونس خالل شهر مارس القادم 
المؤتمر الليبي التونسي الجزائري "نحو 
التحول إلى االقتصاد الرقمي الحّر في 

أفريقيا".
لمؤتمر   التحضيرية   اللجنة  وعقدت 
التحول إلى االقتصاد الرقمي الحّر في 
مؤتمراً  الماضي  الثالثاء  ي��وم  أفريقيا 
لتشجيع  العامة  الهيئة  بمقر  صحافيا 
اإلستثمار وشؤون الخصخصة بجنزور. 

المؤتمر  خ��الل  اللجنة  واستعرضت 
ستنطلق  ال��ذي  المؤتمر  أعمال  ج��دول 
اي��ام -1 3-2   بتونس خ��الل   فعالياته 

من شهر مارس القادم .
من  العديد  المؤتمر   في  وسيشارك 
باالقتصاد  المهتمين  واالساتذة  الخبراء 
والعربية  األفريقية  الدول  من  الرقمي  
في  ب��اإلس��ت��ث��م��ار  المهتمة  واألج��ن��ب��ي��ة 

أفريقيا.

الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  بحث 
وش��ؤون  االستثمار  لتشجيع  العامة 
الخصخصة "جمال اللموشي" مع وفد 
من الغرفة األلمانية العربية التعاون 
 ، الليبية  الشركات  بين  المشترك 

والشركات األلمانية االستثمارية .
بمقر  عقد  ال��ذي  اللقاء  ون��اق��ش 

المتوقفة،  المشاريع  من  الهيئة عدد 
من  واالس���ت���ف���ادة  تفعيلها  وك��ي��ف��ي��ة 
ال��م��ش��اري��ع ال��ق��ائ��م��ة، إض��اف��ة إل��ى 
اس��ت��ع��راض أل��ي��ة دخ���ول ال��ش��رك��ات 
وتوفيرها  الليبي  للسوق  األلمانية 
ل��ك��اف��ة ال���خ���دم���ات واالم��ك��ان��ي��ات 

المتطورة. 

مصرف ليبيا المركزي يطلق منصة التجارة اإللكترونية

ويهيب مجلس اإلدارة باألخوة املساهمني الذين يحق لهم احلضور وذلك حسب سجالت املساهمني الواردة الينا من سوق املال الليبي قبل موعد االجتماع بخمسة أيام احلق يف حضور 
اجتماع اجلمعية العمومية العادية بالزمان واملكان املحددين باإلعالن كما يحق لهم تكليف من ينوب عنهم يف حضور االجتماع بشرط أن تكون اإلنابة بتوكيل رسمي من محرر عقود.

علمًا بأنه يف حالة تعذر توافر النصاب القانوني لصحة االجتماع فاجلمعية العمومية مدعوة لإلجتماع يف اليوم التالي بنفس املكان ذاته عند الساعة 
العاشرة من صباح يوم االثنني املوافق 28-2-2022م ويعتبر االجتماع صحيحًا أيًا كانت عدد األسهم املمثلة فيه.

مع مالحظة أن امليزانيتني العموميتني وحسابات االرباح واخلسائر للسنتني املاليتني 31-12-2018م و 31-12-2019م، وكافة املستندات مودعة مبقر املصرف 
بوحدة شؤون املساهمات واملساهمني، لإلطالع عليهم من قبل املساهمني خالل ساعات الدوام الرسمي وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن عن دعوة النعقاد اجتماع اجلمعية العمومية العادية ملصرف اجلمهورية )ش.م.ل(

اجتماع اجلمعية العمومية العادية:-

العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حلضور  املصرف  يف  الكرام  املساهمني  اإلخوة  اجلمهورية  مصرف  إدارة  مجلس  يدعو 
والذي تقرر انعقاده على متام الساعة العاشرة صباحًا من يوم األحد املوافق 27-02-2022م، بفندق باب البحر بطرابلس.

االطالع واملصادقة على تقريري مجلس االدارة عن نشاط املصرف للسنتني املاليتني املنتهيتني يف 31-12-2018م و 31-12-2019م.. 1
املصادقة على اعفاء بعض زبائن املصرف من املبالغ املحملة على احلساب.. 2
عرض تقارير مراجع احلسابات بنتائج فحص ومراجعة امليزانيتني العموميتني واحلسابات اخلتامية للمصرف عن السنتني )31-12-2018م و 31-12-2019م(.. 3
عرض تقرير جلنة املراقبة للسنتني املاليتني )31-12-2018م و 31-12-2019م(.. 4
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مجلس اإلدارة



وأعضاء  عميد  استقبل 
األي��ام  ال��ب��ل��دي   المجلس 
نائبة  ال��م��اض��ي��ة  القليلة 
السفير األلماني والقائمة 
باألعمال في ليبيا السيدة 
/ أن��ي��ك��ا ان��ق��ل��ز وال��وف��د 
السفارة  من  لها  المرافق 
األلمانية الذي زارالمدينة.
لجنة  عقدت  وق��د  ه��ذا 

التخطيط التنموي بالبلدية 
اج��ت��م��اع��اً م���ع ال��ن��ائ��ب و 
األلمانية  الوكالة  مندوب 
للتعاون GIZ تم فيه تقديم 
مراحل  ع��ن  مرئي  ع��رض 
المشروع من قبل الوكالة و 
الخطوات التي تم إنجازها 
ف���ي س��ب��ي��ل ت��ح��ق��ي��ق رؤي���ة 

مصراتة 2030 .

المتحدة   األمم  لوكاالت  تابع  قام وفد 
بلدية  إلى  بزيارة   الماضيين  اليومين  
تنسيق  مكتب  م��دي��ر  ي��ت��رأس��ه  اج��خ��رة 
في  المتحدة  باألمم  اإلنسانية  الشؤون 
ليبيا وممثلين عن مكتب األمم المتحدة 
منظمة  و  اإلنسانية  ال��ش��ؤون  لتنسيق 
للهجرة  الدولية  المنظمة  و  اليونيسف 
الالجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  و 
ال��غ��ذاء  ال��ب��رن��ام��ج  ع��ن  ممثلين  وأي��ض��اً 
العالمي و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

ومنظمة الصحة العالمية .
والتقى الوفد  بعميد وأعضاء المجلس 
وأعيان  وحكماء  اجخرة  لبلدية  البلدي 
المكاتب  م��دي��ري  م��ن  وع���دد  ال��ب��ل��دي��ة 

والقطاعات ومؤسسات المجتمع المدني 
داخل البلدية .

وت���م ع��ق��د اج��ت��م��اع��اً م��وس��ع��اً بمقر 
سبل  خ��الل��ه  ن��وق��ش  ال��ب��ل��دي  المجلس 
تقييم اإلحتياجات اإلنسانية واحتياجات 
ُسبل  وبحث  بالبلدية  والتطوير  التنمية 

في  المستقبل  ف��ي  المشترك  ال��ت��ع��اون 
سبيل مصلحة المنطقة والمواطنين .

بجولة  االجتماع  عقب  الحضور  وقام 
ميدانية لبعض المراكز الصحية وشركة 
من  القريبة  النفط  آب��ار  وبعض  المياه 

منازل المواطنين .

بحث عميد بلدية طبرق السيد / فرج 
بوالخطابية مع السفير اليوناني في ليبيا 
به  ل��ق��اءه  أث��ن��اء  ستماتيكوس   اويانيس 
بمقر ديوان البلدية  فتح خط بحري بين 
أقرب  بإعتبارها  واليونان،  طبرق  بلدية 
عن  متر  كيلو   300 تبعد  أوروبية  دول��ة 

المدينة .
بوالخطابية خالل اإلجتماع   كما دعا 

اليوناني  القنصل  بحضور  ك��ان  ال��ذي 
اتشيليس  السيد/  بنغازي   مدينة  في  
اليونانية  ال��ش��رك��ات  ب��ع��ودة  باكنياس  
عدد  إنشاء  في  للمشاركة  طبرق  إل��ى 
والكهرباء  التحتية  البنية  مشاريع  من 

والمياه.
اليونانية  ميتكا  ش��رك��ة  على  وأث��ن��ى 
في  الغازية  المحطة  لمشروع  المنفذة 

الشركات  أفضل  من  أنها  الفتاً  طبرق 
معتبرا  الهام  الحيوي  للمشروع  المنفذة 
الشركات  لحضور  األول��ى  ال��ن��واة  إياها 

اليونانية في طبرق.
فتح  ب��ض��رورة  بوالخطابية  وط��ال��ب 
طبرق  ف��ي  ال��ي��ون��ان��ي��ة  ل��ل��س��ف��ارة  مكتب 
بمكتب  أسوة  اليونانية  التأشيرة  بتقديم 

السفارة اإليطالية.

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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بلدي مصراتة يستقبل نائبة السفير األلماني والقائمة باألعمال في ليبيا

وفد وكاالت األمم المتحدة يزور بلدية اجخرة

دعمًا لسبل التعاون مع اليونان 

بلدية طبرق تبحث فتح خط بحري مشترك

قامت بلدية بنغازي تحت إشراف مكتب 
الشركة  وبتنفيذ  لها  التابع  المشروعات 
العامة لألعمال الكهربائية بتركيب أعمدة 

اإلنارة العامة بمداخل المناطق واألحياء 
وهي  المدينة  غ��رب  ال��واق��ع��ة  السكنية 
الترية  اللويفية،   ، مبروكة  ،أم  )الفعكات 

 ) قنفودة   ، تيكا   ، شعماش   ، الحليس   ،
تأتي هذه األعمال حرصاَ من البلدية على 

توفير الخدمات األساسية للمواطنين .

/ السيد  درن��ة  بلدية  عميد  تعهد 
اجتماعه  خالل  الغيثي   عبدالمنعم 
والنظافة  الخدمات  شركة  بموظفي 
لعامة  بحلحلة جميع المشاكل العالقة  
التي تواجه الشركة ومنح اإلذن بصرف 
التشغيلية  المصروفات 
وص������رف م��س��ت��ح��ق��ات 

العمالة األجنبية .
من جانبه أكد  الغيثي 
لما  الشركة  دع��م  على 
المحافظة  ف��ي  ف��ع��ال  دور  م��ن  ل��ه��ا 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة راج���ع���اً ال��ف��ض��ل في 
عالياً  ،مثمناً  لهم  المدينة   نظافة 
إياهم  واصفاً  النظافة  عمال  جهود  
يستحقون  وأنهم  الجمال   بمهندسوا 
على دعمهم  الشكر  مؤكداً  أكثر من 
ماديا ومعنويا ألن بهم  ترتقي المدن .

قام وفد تابع للسفارة األلمانية بليبيا 
السيدة  السفارة  بأعمال  القائم  يرأسه 
بزيارة   GIZ منظمة  رفقة  إنجلز  أنيكا 
إلى بلدية الخمس  األيام القليلة الماضية 
حيث قام الوفد بزيارة إلى مدينة لبدة 
األث��ري��ة  بعد ذل��ك عقد 
البلدية  ب��دي��وان  اجتماع 
ضم كال من السيد عميد 
المجلس  وعضو  البلدية 
ال��ب��ل��دي ب��وف��د ال��س��ف��ارة 
برامج  إل��ي  البلدية  انضمام  لمناقشة 
وتقديم  الرائدة  التنموية   GIZ منظمة 

الدعم الفني والمادي والمتمثل في: 
مركز   ( المرأة  وتطوير  تدريب  مركز 

المرأة المنتجة (
ت��ع��زي��ز  ف���ي  ال��ب��ل��دي��ة  دور  ت��ف��ع��ي��ل 

الالمركزية 
مساعدة البلدية في توفير اإلمكانات 

المادية في جانب النظافة .

عميد بلدية درنة 
َيتعهد بحل مشاكل شركة 

الخدمات العامة 

وفد السفارة األلمانية بليبيا 
يزور بلدية الخمس

بلدية بنغازي تقوم بتركيب أعمدة إنارة للمناطق السكنية غرب المدينة 



أقيم بمركز تدريب وتطوير المرأة ببلدية 
أوجلة ندوة تثقيفية  بحضور عضو المجلس 
البلدى أوجلة األستاذة فضيلة بترون وأكثر 
تم  المدينة،  من سبعون مشاركة من نسوة 
خالل الندوة إلقاء عدة محاضرات توعوي��ة 
ع��ن سرط������ان األطفال و وسرطان الثدي 
ال��رح��م وم��ع��دات الكشف م��ن قبل  وع��ن��ق 

والكشف  الصحي  والتثقيف  التوعية  إدارة 
لمكافحة  الوطني  للبرنامج  التابعة  المبكر 

السرطان فرع الجنوب .
واشرفت كل من الدكتورة وحيده أخصائية 
إيمان  والدكتورة  الوالدة  وحديثي  األطفال 
التلفزيوني على  التصوير  أطوير أخصائية 
إلقاء المحاضرات التي كانت بعنوان )كيفية 

من  لتمكن  األم��راض  عن  المبكر  الكشف 
عالجها(. 

عضو  بين  مشترك  بتنسيق  ذل��ك  ج��اء 
أوجلة  ال��ب��ل��دي  بالمجلس  ال��م��رأة  ش���ؤون 
والسيد  ب��ت��رون،  ص��ال��ح  فضيلة  ال��س��ي��دة 
التوعية  مكتب  منسق  نجيب  محمد  علي 
والتثقيف الصحي والكشف المبكر أوجلة.

ش��رع��ت ب��ل��دي��ة ال��م��رج 
لتوريد  التجهيزات  بكافة 
ج��م��ي��ع ال���م���واد ال��خ��اص��ة 
ب��م��ش��روع��ات إن��ش��اء خط 
إن����ارة م��ن ال��ج��س��ور  إل��ى  
م��ق��ر ال���ض���ري���ح  ب��ش��ارع 
تركيب  ومشروع  المديرية 
متعددة  ضوئية  اش���ارات 
اإلت���ج���اه���ات ع��ل��ى ث��الث 
المرج  بمدينة  مفترقات 
بمتابعة عميد بلدية المرج 
صلهوب  ول��ي��د   / ال��س��ي��د 
مكتب  م���دي���ر  وإش�������راف 

ال���م���ش���روع���ات ب��ال��ب��ل��دي��ة 
وتم  عبدالنبي  فرج  ناجي 
وجودة  سالمة  من  التأكد 
المواد وايداعها بالمخازن 
تركيبها  في  البدء  وسيتم 
ب���ال���ذك���ر أن  وال���ج���دي���ر 
مع  المتعاقدة  ال��ش��رك��ات 
البلدية لتنفيذ المشروعين 
لم تستلم أي مبلغ إال بعد 
اإلنتهاء من العمل وتسليمه 
ال��ش��روط  حسب  للبلدية 
والمواصفات المتفق عليها 

في العقد.

حملة  مسالته  بمدينة  انطلقت 
)اغ���رس  حملة  ض��م��ن  التشجير 
شجرة( التي تستهدف غرس مليون 
شتلة بكل انحاء ليبيا  تحت اشراف  
للشباب،  التطوعية  الجهود  وكالة 

ووزارة الشباب .
التشجير  حملة  انطالق  وحضر 
إدارة  مجلس  رئيس  زاي��د"  "محمد 
الوطنية  الحملة  ض��م��ن  ال��وك��ال��ة 
غ��رس  تستهدف  ال��ت��ي  للتشجير 
ومناطق  م���دن  ب��ك��ل  شتلة  م��ل��ي��ون 

ليبيا.
 وشارك في هذه الحملة )اغرس 
شجرة( ببلدية مسالتة  منتسبو فرع 
والشباب  االندية  وشباب  الوكالة 
الوطنية  للمنظمات  المنتسبين 

للشباب والحركة الكشفية .
تستمر  التي  الحملة  وتستهدف 
ل��ع��دة أي���ام داخ���ل ب��ل��دي��ة مسالته 
ت��ش��ج��ي��ر ال����ف����ض����اءات ال��ع��ام��ة 
وال��ط��رق  التعليمية  وال��م��ؤس��س��ات 

الرئيسية بالمدينة  .

7 بلديات
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بلدية أوجلة  

تقيم محاضرات توعوية عن كيفية الكشف المبكر عن أمراض السرطان

بلدية المرج 

تشرع بإنشاء خط إنارة بشارع المديرية وتركيب إشارات ضوئية

انطالق حملة التشجير بمدينة مسالته ضمن حملة )اغرس شجرة( 
التي تستهدف غرس مليون شتلة بكل انحاء ليبيا

ب��ح��ث ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة 
ج��ال��و م��ع م��دي��ر مكتب 
لتنسيق  المتحدة  األم��م 
في  اإلنسانية  ال��ش��ؤون 
ليبيا وممثلين عن مكتب 
لتنسيق  المتحدة  األم��م 
ال�����ش�����ؤون اإلن���س���ان���ي���ة 
اإلنسانية  اإلحتياجات 
خ����اص����ة  ب��ق��ط��اع��ات 
والمياه  والتعليم  الصحة 
وال�����ص�����رف ال��ص��ح��ي 
النازحين  حصر  بجانب 
وال��م��ه��ج��ري��ن وك��ي��ف��ي��ة 
ت���وف���ي���ر االح���ت���ي���اج���ات 

الالزمة لهم. 

حضر اإلجتماع الذي 
المهن  معهد  بمقر  ُعقد 
عن  ممثلين  ال��ش��ام��ل��ة  
م��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون��ي��س��ف و 
المنظمة الدولية للهجرة 

السامية  وال��م��ف��وض��ي��ة 
ل�����ش�����ؤون ال���الج���ئ���ي���ن 
العالمي  الغذاء  وبرنامج 
و برنامج األمم المتحدة 
ص��ن��دوق  و  االن���م���ائ���ي 

األمم المتحدة للسكان و 
منظمة الصحة العالمية 
رف��ق��ة ع��م��ي��د وأع��ض��اء 
جالو   البلدي  المجلس 
التربية  شؤون  ومسؤول 

مكتب  مدير  و  والتعليم 
ال���خ���دم���ات ال��ص��ح��ي��ة 
العامة  الشركة  وم��دي��ر 
للمياه والصرف الصحي 
الشؤون  مكتب  مدير  و 

االجتماعية 
ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن 
سبقه  االج��ت��م��اع  ه���ذا 
وت�������اله  ت��ن��ظ��ي��م ع���دة 
لبعض  ميدانية  زي��ارات 
ال����م����دارس وال���م���راك���ز 
الطبية بالمدينة للوقوف 
بهذه  العمل  سير  على 
ال���ق���ط���اع���ات ال��ه��ام��ة 

ميدانًيا.

السيد  سبها  البلدي  المجلس  عضو  قام 
البلدية  دي��وان  وكيل  رفقة  األمين  /عبدالله 
السيد ابوبكر يونس   يرافقهم مدير مكتب 
والناطق  البلدي  والحرس  الصحي  التفتيش 
ب��اس��م ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ب���زي���ارة م��راق��ب��ة 

سبها  التعليم  و  التربية 
السيد  مع  اجتماع  وعقد 
للنقاش  وذل��ك  ال��م��راق��ب 
والتشاور حول احتياجات 
التعليمية  ال��م��ؤس��س��ات 
التعليمية  العملية  وسير 

في ظل جائحة كورونا واإلجراءات االحترازية 
المتبعة داخل المدارس.

الوطني  للمركز  ت��وج��ه��وا  ال��ل��ق��اء  وع��ق��ب 
التطورات  آخر  لمتابعة  األم��راض  لمكافحة 
بخصوص الوضع الوبائي بالمدينة وكان في 
للمركز  اإلداري���ة  ال��ش��ؤون  مدير  استقبالهم 
الوضع  في  للنظر  تشاوريه  جلسة  عقد  وتم 

الصحي العام داخل البلدية.

بلدي سبها يبحث احتياجات المؤسسات 
التعليمية في ظل جائحة كورونا

بلدية جالو تناقش اإلحتياجات اإلنسانية مع وفد وكاالت األمم المتحدة

تسلم  المركز الطبي بمدينة رأس النوف 
حديثة  طبية  ومعدات  تجهيزات  السكنية  
ضمن  الصحية  ال��خ��دم��ات  تطوير  ب��ه��دف 
لدعم  للنفط  الوطنية  المؤسسة  ج��ه��ود  
القطاع الصحي للعاملين بالشركات النفطية 
ال��ب��ل��دي��ات  بمختلف  ال��ص��ح��ي��ة  وال��م��راف��ق 

والشركات النفطية ، .
أجهزة  وال��م��ع��دات  التجهيزات  وشملت   
المعامل ومصرف الدم، وتجهيزات ومعدات 
واألذن  واألنف  والجراحة،  الطوارئ  عيادات 
وال��والدة  النساء  و  األس��ن��ان،  و   والحنجرة، 

باإلضافة إلى عيادة عناية حديثي الوالدة.
 وتستعد المؤسسة الوطنية للنفط الفتتاح 
المناطق   النفط في عدد من  فروع لمصحة 
للََعاملين  الصحية  الخدمات  توفير  بهدف 

بقطاع النفط بالشركات والحقول النفطية 
والمعدات  االجهزة   هذه  استالم  وحضر 
والبيئة  والسالمة  الصحة  الطبية مدير عام 
ومدير  م��ازن"  "هاشم  الن��وف   راس  بشركة 
 " الطبية  والخدمات  المهنية  الصحة  إدارة 
عبدالغني الورفلي"  ، ومدير مصحة النفط  
وعدد من االطباء والعاملين بالمصحة وإدارة 
الوطنية  بالمؤسسة  المستدامة  التنمية 

للنفط. 
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد قامت  
ببلدية  ال��ع��ام  ج���واد  ب��ن  مستشفى  بتجهيز 
الخدمات  تطوير  السدرة ضمن خطة  خليج 
المجاورة  المناطق  ه��ذه  لقاطني  الصحية 

للعمليات النفطية. 

المركز الطبي بمدينة رأس 
النوف السكنية يتسلم تجهيزات 

ومعدات طبية حديثة 
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ثقافية

القاهرة  م��ع��رض  ف��ي  ليبيا  م��ش��ارك��ة 
ال� 53 تعتبر المشاركة  للكتاب في دورته 
الثانية في ظل حكومة الوحدة الوطنية 
ما الذي أختلف في المشاركة قبل عامين؟ 
لم أحضر العام الماضي ولكن اليوم شاركنا 
بوجدان، شاركنا بعدد كبير تجاوز حتي عدد من  
الدول اآلخري ألننا نؤمن أن الهوية المصرية 
والهوية الليبية البد أن تتشارك، ورفعنا أعداد 
النشر واألشخاص كرسالة  المشاركة من دور 
وكذلك  الليبي  والمثقف  للمواطن  استراتيجية 
مصر  في  الثقافية  األعمال  ومنظم  للمتلقي 

باعتبارنا كيان واحد.
وثقافتنا كلها ثقافة مصرية وهويتنا مصرية 
كلهم  ومزراعينا  وأطبائنا  ومعليمنا  ك��ذل��ك، 
مصريين تاريخنا مصادرنا اموالنا معادننا كلها 
مصرية، فالمصريون لدينا يعملون من أصغر 

وظيفة إلي أعلي وظيفة.
الجناح  يقدمه  ال��ذي  الجديد  هو  ما 

الليبي في معرض الكتاب هذا العام؟
في  السائدة  التفائلية  ال��روح  هو  الجديد 
بعقلية غير  والتفكير  المعرض،  المشاركة في 
الوفد  في  المشاركين  ع��دد  ب��ازدي��اد  تقليدية 
الليبي ألكثر من 55 ليبي، ومشاركة 15 دار 

نشر وعرض أكثر من 800 كتاب ليبي.
والمؤتمرات  الندوات  عقد  إلي  باإلضافة 
والسياسية  الوطنية  المصالح  يخص  فيما 

لليبيين المتواجدين في مصر.
الثقافة  توحيد  علي  التأكيد  ن��ن��وي  نحن 
والجديد  المصرية،  الليبية  الهوية  وتطوير 
وزي��رة  م��ع  ثقافية  اتفاقية  توقيع  ه��و  كذلك 
باألحرف  توقيعها  تم  التي  المصرية  الثقافة 
في  المصرية  ال��خ��ب��رة  نقل  وك��ذل��ك  األول����ي، 
إعداد المعارض وفي تطوير الثقافات والعمل 
الثقافة،  التحتية لوزراة  البنية  التنوع في  علي 
العقل  يجبره  الذي  محدود  الغير  التكامل  أي 

الداعم للقيم واأليمان بوحدة الشعبيين.
بالثقافات  تتميز  الليبية  ال��ه��وي��ة 
التنوع  هذا  تأثير  ترون  كيف  المتعددة، 

علي المشهد الثقافي في ليبيا؟
الشعب  عاشها  التي  االستقرار  فترة  في 
الليبي واالعتدال السلوكي والرقابة المجتمعية 
وقيم الثبات التي كانت تعيشها الدولة الليبية 
عوامل  عندها  خلق  االجتماعية  بمكوناتها 
وإيمان  فكري  ثبات  وعوامل  واهتمام  احترام 

باآلخر بين كل المكونات.
كل  ب��اآلخ��ر،  يعتز  مكون  ك��ل  أصبح  لذلك 
أنا  الثاني هو اآلخر،  المكون  شخص يري أن 
مثال كوزير للثقافة أشعر بأني أمازيغي وأشعر 
عربي  أن��ي  وأشعر  تباوي  وأيضا  تارقي  أن��ي 

واعتبر هذا نقطة قوة وجمع وليس العكس.
وتعد ليبيا من أكثر الدول تماسكا وانسجاما 
واحتراما وتقديرا لآلخر حتي لدرجة ال تذكر، 
مثل  مجمله  ف��ي  االع��ت��ب��ار  ه��ذا  ن��أخ��ذ  نحن 
الفاكهة، لذا هذا التنوع لم يكن عامل تعقيد أو 
مشكلة كبيرة في ليبيا، وهذا التنوع حفاظ علي 
القبول  لدرجة  لفترات طويلة  الدولة  استقرار 

بشكل غير تقليدي لكل المكونات اآلخري.
الثقافية  المكونات  استعاب  ممكن  هل 

المتعددة ضمن مواثيق دستورية مثال؟
دستورية  مواثيق  ضمن  نستوعبهم  ج��دا 

اطار  في  دينية،  أو  أع���راف،  مواثيق  وضمن 
وحدة وطنية من بين مثقفيهم وقياداتهم، فهم 
قيادات وطنية بإمتياز قدموا كثير من  النضال 
في مراحل الجهاد التي كان يقودها الكثيرين 
وال  الباروني  سليمان  ننسي  وال  األمازيغ،  من 
عسكر، وكثير من األمازيغ لهم دور بارز حتي 

في الفتح االسالمي.
وال يمكننا أن نختصر الثقافة في هوية عربية 
وال  تبوية  هوية  في  وال  تارجية  هوية  في  وال 
الكثير يجمعنا اإلسالم  أمازيغية، وما يجمعنا 
والفكر  وال��وط��ن��ي��ة  وال��ق��ن��اع��ات  وال��ج��ع��راف��ي��ا 

الوسطي وتجمعنا أيضا القيم المجتمعية.
ال��ث��ق��اف��ة دور ف��ي وج��ود  ل����وزارة  ه��ل 

استراتيجية إلستيعاب كافة المكونات؟
نعم أنا بإعتباري اآلن في موقعي هذا واحدة 
مجتمعي  علي  الوجداني  الحفاظ  مهامي  من 
وعلي تماسكه وعلي قيمه وأخالقه وعلي تنوع 
لتجسيد  اآلخر  الرأي  احترام  وعلي  الثقافات 
جبر  علي  الثقافات  وتكامل  الليبية  الهوية 
الخواطر واالعتداد بالتاريخ عبر التركيز على 
الوعي  في  السلبيات  من  والتقليل  االيجابيات 
وقيادات  بعقول  ت��دار  األم��ور  كل  المجتمعي، 

وطنية لصالح البالد والمواطنين.
مشاكل  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ت��واج��ه  ه��ل 
خططكم  لدعم  الميزانية  إع���داد  ف��ي 

واستيراتيجيتهم؟
نحن في بداية سنة جديدة ومازالت الرؤية 
الحكومة  وم��ازال��ت  واض��ح��ة  غير  السياسية 
تتطلع أن تكون في االتجاه األفضل، تتطلع أن 
تعمل في ظل األمر الواقع، تحس بالمشكالت 
الحياتية التي يعاني منها الشعب بكل جغرافية 
ليبيا فهي تتعامل من خالل التعامل مع الواقع.
كذلك  قدمنا  التنمية  ميزانية  قدمنا  ونحن 
ميزانية  قدمنا  الثقافية،  المشروعات  ميزانية 
التنمية المكانية أو الجغرافية لكل مكون ليبيا 

كال فيما يخصه.
وأدب��اء  شعراء  من  البشرية  ال��ك��وادر  لدينا 
وفنانيين ولدينا الهواه والمبدعين والمهتمين، 
بخاطرهم  ونجبر  بأيديهم  نأخذ  أن  وواجبنا 
ونشجعهم ونحفزهم ونعمل معهم سويا لنفض 
مشرف  ثقافي  إرث  من  لدينا  ما  على  الغبار 

ومشجع.
رغم أننا لم تعتمد الميزانية إلي اآلن ولكن 
لدينا تعليمات بالصرف واحد علي 12 قياسا 
كل  في  خير  آملين  ونحن  الماضية،  بالسنة 

الوطنيين.
مرحلة  ف��ي  اآلن  ليبيا  اصبحت  ه��ل 
تعافي ثقافيا عما كانت عليه في السابق؟
نعم أصبحت أفضل ثقافيا عما كانت عليه، 
منتجة  وتكون  تعافي،  فيها  سيكون  وبالتأكيد 

بإذن الله.
ال��وزارة  استراتيجية  أو  خطة  هي  ما 
والمراكز  المؤسسات  بتنمية  لإلهتمام 

الثقافية؟
علي  الغبار  نفض  مع  مقترحة  رؤية  تقديم 
والكتاب  الثقافية  القيم  وتشجيع  القوانيين 
طباعة  ف��ي  والمعاملة  والفنانيين،  واألدب���اء 
الكتاب وخلق الرؤية واالتصال بالمجتمعات ذات 
الهوية ثقافية المشجعة مثل المجتمع المصري 
والمجتمعات  المتكامل  العربي  والمجتمع 
اآلخري ذات الهوية المنسجمة تحت  ضابط 

حماية الدولة ومسئولية المواطن.
المصالحة  قضية  ف��ي  الثقافة  ادخ���ال  و 
ال��س��ي��اس��ي��ة، ادخ�����ال ال��ث��ق��اف��ة ف���ي م��س��أل��ة 
من  الثقافة  وادخ��ال  المجتمعية،  المصالحة 
زاوية التنمية، التنبيه إلي أن الثقافة تنفض أي 
علي  وتحافظ  األمل  وتخلق  محمود  غير  شئ 
الهوية التاريخية وعلي الشراكة المستقبلية مع 

المكونات الثقافية المختلفة.
 ما دور وزارة الثقافة في مواجهة األفكار 
المتشددة في قضية اإلرهاب التي تعاني 

منه ليبيا؟
إال  أمامنا  خيار  وال  بالوسطية  نؤمن  نحن 
الليبي مجتمع وسطي  المجتمع  الوسطية ألن 

ينبذ التطرف والتشدد.
ه���ل ه��ن��اك دع�����وات ل��دع��م ال��ف��ك��ر 
والتطرف  االره��اب  لمواجهة  المستنير 

الذي تعيشه ليبيا؟
التاريخ  لفكر  ال��ع��ودة  علي  نعمل  بالتاكيد 
المجتمع  االع��ت��دال  مرحلة  وإح��ي��اء  الليبي 
وتوافقاته، وكثير من مؤسسات الدولة جاهزة 
هو  األم��ر  يقود  من  ذل��ك، ألن  في  للمساهمة 
المؤهل للتعامل معهم ومهم مساعدة المساجد 
وقيادات المجتمع ومنظمات المجتمع المدني، 
باإلضافة إلي جلب أفكار الخيرين من الدول 
التي سبقتنا في مواجهة هذا التيار المتطرف 

ونحن مستمرين في هذا االتجاه.
متى ستقام االنتخابات الليبية ؟

يمكن أن تنظم االنتخابات بعد سنة من اآلن، 
ألن اإلرادة السياسية الدولية والمحلية كذلك 

البني  وألن  االنتخابات،  إال  خيار  لديها  ليس 
التحتية تحتاج وقت فضال عن تأهيل المجتمع 

فلن تجري االنتخابات قبل هذا الموعد.
االع��الم  لتحديث  خطة  ه��ن��اك  ه��ل 

الليبي؟
إذا كان في شئ تمتاز به ليبيا فهو كوادرها 
يراقب  اآلن  الشباب  االنتماء،  وق��درة  المهنية 
الدولة في التوجه لإلعالم بشكل ايجابي، نحن 
الوصول لألفضل  الشعوب في  وننافس  نقارع 
رابعة،  كسلطة  إعالمه  في  االنسان  حياة  في 
نخبه  خ��الل  من  الليبي  المواطن  نجد  لذلك 
علي  ضاغطة  حقيقية  سلطة  يمثل  وإعالميه 

المجتمع بناء علي مراقبة أحداثها.
إال  للدولة  سقوط  وف��ي  خلل  في  ما  بقدر 
يقودها  المجتمعية  الرقابة  أن هناك قدر من 
وانغالق  وحدة  وتقودها  والكوادر،  اإلعالميين 
نقل  ومحاولة  ومتابعة  بعضه،  علي  المجتمع 
نتيجة  سبقتنا  التي  الشعوب  م��ن  ال��خ��ب��رات 
قيم  علي  وحرصهم  للخارج  الليبين  تسرب 
تطورا  تطور  اإلع��الم  أن  نجد  لذلك  دولتهم 
إعالم  فهو  الدولة  إش��راف  دون  ذاتيا  طبيعيا 

حر.
اإلع��الم  يكون  أن  السياسات  من  ف��واح��دة 
المنهجي  ال��ع��ام  ال��ف��ض��اء  م��ع  ت��م��اش��ي��ا  ح��ر 
حر  اإلعالم  وأصبح  التقني،  الحياتي  الدولي 
ففي  االجتماعي،  التواصل  وسائل  انتشار  مع 
لتوجيه  االعالمي  االنفتاح  استغالل  تم  ليبيا 
مسار القرار والحفاظ علي مكونات الدولة من 
السقوط قدر اإلمكان ولوضع خارطة التنافس 

الحقيقية من األفضل لألجود.
ألنشطته  الليبي  المسرح  يعود  متي   

الثقافية؟
المسرح شبه معطل اآلن وهناك خطة لوزارة 
سبها  في  جديدة  مسارح   3 إلنشاء  الثقافة 
موافقة  الله  بإذن  وننتظر  وبنغازي  وطرابلس 
ال��م��وج��ودة،  المسرح  فكرة  لنطور  الحكومة 
الهوية  نتيجة  الخارج  الخبرات من  ونستجدي 
لنحي  معها،  وت��وح��دن��ا  مصر  مثل  الثقافية 
واألش��خ��اص  القوانيين  علي  ال��رك��ام  وننفض 
الموجودين الذين يئنون من عدم وجود فرص 
حقيقية لهم لتفعيل منظم بالمجتمع، من خالل 
االتصال  وسائل  ومن خالل  االمكانات  انعدام 
بأهمية  ت��ؤم��ن  حقيقية  س��ي��اس��ات  وان���ع���دام 
المسرح ودور السينما في توجيه مسار التنشئة 

والمجتمع.
تقيمكم للعالقات المصرية الليبية في 
التعاون  فرص  هي  وما  الثقافي،  المجال 

المستقبلية؟
ال يمكن الفصل بين الثقافة والهوية الليبية 
مصريين،  اساتذتنا  ألن  المصرية،  والهوية 
معالجينا مصريين، فالحينا مصريين، تاريخنا 
السبل  بنا  ضاقت  عندما  هجرتنا  م��ص��ري، 
هجرنا إلي مصر أربع مرات هجرات متتالية 
لمدة 200 عام ، فمصر هي الحضن الدافئ 
المصريين  أخواننا  إال  لدينا  وليس  لليبيا، 
ل��م��ج��ال ع��م��ل م��ش��رف وي��ح��ت��رم��وه ف��ي��ه غال 
الليبيون، فالمصري نشعر بأنه القريب لنا وهو 
الذي يدعمنا ويسندنا ونحن نسنده وامكانيات 
مصر  وابنائها،  لمصر  خسارة  ليست  بالدننا 

قدمت لنا كل عز وكرامة وشهامة

وزير الثقافة الليبي:

مصر هي الحضن الدافئ لليبيين.. وهويتنا مشتركة
■ الديوان – بوابة اخبار اليوم االلكترونية     ■ حوار: سحر رجب

مصر وليبيا تاريخ طويل من التعاون على كافة المجاالت والتي يعد أبرزها المجال الثقافي، فثقافة البلدين الشقيقيين دائما ما كانت تحمل بعض القواسم 
المشتركة والتي تكللت بمشاركة ليبية بارزة في معرض القاهرة الدولي للكاتب بنسخته الحالية. التقت بوابة أخبار اليوم مع د. سالمة الغويل وزير الثقافة الليبي، 

علي هامش مشاركة ليبيا بجناح كبير في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين. وحاورت بوابة أخبار اليوم وزير الثقافة الليبي حول أبرز 
القضايا علي الساحة الليبية، وتطورات المشهد الثقافي في ظل حالة عدم االستقرار والصراع السياسي، ومستقبل العالقات الثقافية المصرية الليبية.

وجاء نص الحوار كالتالي:
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

عيناَك 

سواد في األفق

عيناَك ما عيناَك يا ِقصَص الهوى
ُتخفي الكثيَر ...  وال تقوُل قليال

*   *   *
فالحزُن باٍد .... رغَم أنِف سعادٍة 
تَطُأ الجراَح لتحتويَك .... قتيال 

*   *   *
كم ُقمَت من ِجيِد السرير ُمتيما
لتعود محموَم الشغاف ثقيال 

*   *   *
وُأِصبت لكْن ِعشَت تْرُقب أنُجما
فاّساَقطت منَك النجوم وبيال

*   *   *
فانظر إلى اليسرى ترى متألمًا

وترى الدموَع َمَساِربا و فتيال
*   *   *

وانظر إلى اليمنى تِجْد متأِمال
يهوى الحياة يرى الوجود جميال

*   *   *
كم كنَت َتحسُب أّن حزنَك وحده
القاضي بجعل الضاحكات عويال

*   *   *
حتى ارتميت ألّن غيرك غارٌق

بالحزن .. تدعو لو تصير بديال 
*   *   *

لو تسرق اإلشراَق منك تدُسُه
في قلبِه .. لرجعَت منُه ظليال

*   *   *
يا قلُب عيناَك التي هَي صورتي

ال ترتضي ... غير الجمال سبيال

سواد في األفق 
يتدلى

ال يفكر في الرحيل 
فالصمت هنا 

والخوف 
عنوان الجميع 

خالفت القانون 
َوحطمت قيودي

وأعلنت الحياة الجديدة
كسرت السور العنيد

اجتزت الحدود
والمسافات الشاسعة

حلقت عاليًا
غردت بأغان الثورة

رددت فليسقط الظلم
وجدت نفسي وحيدًا

فالكل خائف
مترقب إلعدامي

صامتون هلعون
فجزاء من تكلم

القتل
وجدت الحبل معلقًا

ولشنقي مستعدًا
لم أجد بدًا من الهروب

أعدمت ومت
بشرف..!

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

■ بقلم: محمد الخمسي 

الكبار ال يبكون!

ساعي بريد

■ بقلم: خديجة الفراوي 

■ بقلم: هاجر الدرسي

لم تتوقْف عن البكاِء داخلها حّتى 

سؤال طبيبها لها أيَن لرئتيِك بهذا الكم 

من الماِء كان رّدها عليه "إّنُه األواُم يا 

سيدي"!

في كّل مّرٍة كان تصرخ فيها بصوٍت 

ُمرتعٍش كان الّطفُل يناُم في حجرها، 

لم توقظه ألّنها كانت تصرُخ  نعم هي 

بما قد يُؤتى المرءُ من صمٍت. 

كذلك الّدماء نتيجة َكلِْمها لم تكن 

تظهْر على قميصها األبيض ذاَك. 

نعم كانت تموُج في داخِلها، تنتفُض 

غير  تُظهُر  ال  ولكن  الّندى  بللُه  كطيٍر 

هذا  رّبما  تماًما!  كصحراٍء  الجفاِف، 

أصِلها  وبين  بينها  الُمشترُك  العامُل 

اّلتي تُردُّ إليِه.

في كّل مّرٍة أرادت أن تُخرَج بعضها 

يبكون؛  ال  الكبار  ع��ب��ارةُ  استوقفتها 

يحتملوَن فقط!

امتطى دبابة اليصال قضية وطن 
لسرقة  تعرضت  نادرة  مخطوطة  وجهه 
عصي  كوشٍم  صامدة  ظلت  لكن  وتزييف، 
الهوكي على وجه عجوز تحتضر، عاش رفيقا 
لخواتم األموات وعابر سبيل بين المتشبثين 
في  األرواح  قابض  رفقة  تجّول  بالحياة، 
"أق���واس  بين  األخ��ي��رة  الخمسة  األع����وام 
بوهديمة،  س��رادي��ب  تخفيه  وم��ا  الفندق"، 
لحارس  ملوحا  الصابري  أطّل من شرفات 
منارة أخريبيش، عرفه قسيس الكاتدرائية 
وقبطان سفينة الصابري الصدئة، ارتشف 

ملح السبخة في قدح الجنائز.
كان يحلم بأن ينشئ سيرًكا للحيوانات، 
عروض  ولكن  بالفعل،  واقعا  صار  والحلم 

الترويض كانت للحيوانات البشرية.
والعشرين،  الخامس  بعمر  طفل  احبه 
م��ا جمعه من  ل��ه  وأخ���رج  يعاني ض��م��ورا، 

ألعاب طوال خمس وعشرين سنة ..
فرق الطول بينه وبين رفيقه أجبر ذلك 
الطفل على البقاء في آخر درج في الفصل، 

لكنه لم يتمكن من إبعاد *برعي* عنه ..
لم يعش طفولة وردية كقاتله .. فمنذ أن 
عسكرّيًا،  زّيًا  ارتدى  الحرب  طبول  قرعت 
القاهرة،  الظروف  على شّماعة  معلقاً  كان 
ومنذ تلك اللحظة تحول سريره إلى نعش، 
وأل��وان  بجيوب  مفّصلة  أكفان  إل��ى  وثيابه 
مختلفة، ومرقده التراب حمل أشالء رفاقه 
في أكياس فوق كتفه أكثر من مرات حمله 

لحقيبة الكتب ..

بسخريتها   لها  ا  ن��ّدً الحياة  منه  صنعْت 
ونكاتها الالذعة كزكاة اللصوص، 

التقط بعينه مشاهد الخراب من داخله، 
برائحة  معطرا  يسير  خ��ارج��ه،  وال��ح��ي��اة 
للضحكة  تاجر  م��ن  انتقل  ال��ق��ب��ور،  ت��راب 
مخضرم  جندي  إل��ى  شارعنا  دكاكين  بين 
درس العلوم العسكرية بشكل عملي وداخل 
معارك حقيقية كادت تودي بحياته عشرات 

المرات، 
في الوقت الذي كان فيه القتلة يتسكعون 
أخذن  أمهاتهم  اوغ��اد  مدنهم،  شوكات  في 
م��ان��ع حمل .. م��ع ذل��ك ول���دوا رغ��م أنف 
الصيدالني الذي صرف الحبوب، جاءوا ألن 
الكفاية ليحتوي  الحياة مكان قذر بما فيه 

أمثالهم.
بجانب  ص���ورا  يلتقطون  القتلة  ك���ان 
فيما   .. ذويهم  رفقة  البوسكو  في  المهرج 
الملقاة  يلتقط حقيبة مالبسه  "برعي"  كان 
من شرفة "دار الغولة" تحتوي على جثة ذاك 
الطفل الذي رفض أن يعامل كمعاملة تاجر 

خمور محلية للصبيان .
شظايا في أصابع يده، رصاص اخترق 
أقدامه، رصاصة قطعت األمعاء، واستقرت 
وصل  ألشهر،  جثته  لترافق  الحوض؛  في 
لخيمة عزاء شقيقه بعد أن عاد من حادث 
في  فيتبقى  السيارة،  شرفة  من  به  ألقى 

رصيد عمره ثالثة أشهر واثنا عشر يوما.
الشتاء  لفظ  أن  بعد  م��ارس  ربيع  قبل 
انفاسه األخيرة .. في يوم تجاهله التقويم 

غيوم  وال  فيه  نجوم  ال  ليل    .. غربته  من 
.. استقرت إطالقات الغدر التي جاءت من 
بأّن  الحياة  له  ولّوحت  جسده،  في  خلفه 

وداًعا يا أشرف ِنًدا قابلته.
عانق  كذلك  والرصاص  تحبُّه،  المدافع 
أحشاءه مرات عديدة، نال تقدير بندقيته، 
فتات  على  الوحشي  ال��ص��راع  لهم  وت��رك 
الرتب، خرج من الحياة ال يحمل سوى لقب 
"برعي"، وحفنة من القضايا رفعها لمحكمة 

العدل اإللهية. 

يبحث  وه��و  والدت��ه  من  عاما   24 بعد 
عن مكان يزاحم فيه اسمه في وطن يقوم 

بتوزيع التوابيت في أعياد الميالد كهدايا.
بالفعل حصل على قبر دون شاهد يحمل 

رقم 19709 ..
ترزق   إال جسده، فسيرته حية  ما مات 

..
تموت  أن  بعد  سيذكرك  من  أن��ت  لكن 
التقط  وج��زاري��ك،  ام��ض   .. الكالب  ميتة 
صورك تحت إبط أسيادك، ستالحقك لعنة 
معبًدا، تطوف حوله  التي ستكون  األمهات 

مصائب حياتك الباقية !
النيهوم  للصادق  بكلمات  أذّك��رك  سوف 
حين كتب "قانون الغابة وحده كفيل بحفظ 

أي نظام قائم على منطق القوة" ..
 .. الكفن  بتحديد  وق��م  قبرك  "احجز 

فتذكرتك إلى الجحيم جاهزة" ..
اسدِل الجرد .. النهاية.

الكوارث ال تكفي
ميني و َهنِدسيني َقليال  قزِّ

وْلَيكْن سوُء عاَلمي 
لي َمثيال 

*   *   *
ليني َكما أردِت،  شكِّ

جميٌل َأْن ُيرى المرُء َكْيَفما عنُه ِقيال

وألكْن ِمْثَل"ُبْرِج ِبيزا" 
فإنَّ ال�َعيَش ال َيْسَتسيُغ 

إال الُمُيوال 
*   *   *

إبرُة الَحيِك َتْنظُر اليوَم َنْحوي دهشًة، 
َكْيَف ُفْقُت َخْيطي ُنُحوال 

*   *   *
اقتليني؛ جزاِك موالي َخْيًرا

َفِبهَذا َدِمي سُيْصِبُح ِنيال 
*   *   *

واْنُثريِني
َفَرْوَعُة الورِد حينًا

َنْثُرُه 
كي يفوَح ِعْطرًا َجميال 
*   *   *

َلْيَس َتْكِفي هذي الَكواِرُث
َكي يغدو أمامي 

باِح.. َفِتيال َوْهُج الصَّ
*   *   *

اْدَهِسي كلَّ َزهَرٍة، 
وَك ِبعينيَّ ُبكرًة وأصيال  وانثِري الشَّ

*   *   *
لسُت شيَئا، 

ربُّ الَوَرى َقاَل لي: 
ا َثِقيال إّنا َسُنلِقي َعَلْيَك ُحّبً

*   *   *
َفَلِئْن َتْذبِحي َحماِمَي.. 

َثْغِري إْثَر َعْيَنْيِك ال َيُكفُّ َهِديال 
*   *   *

أنا -واللِه- إن قطعِت َوِتيِني
أنَبَت اللُه لي وِتيًنا َطويال 

*   *   *
ْم..  َلم ُأَسلِّ

َما ِزلُت ُأشِهُر عشًقا ِبَيِميِني 
وأمَتِطي الُمسَتِحيال 

*   *   *
أْنِت أنِت الَهَوى

ولْيَس ِلِمثلي -َعْن َهَوى َينَتِمي َلُه- 
أن َيِميال 

*   *   *
َر اللُه أن َتكوِني َفَراًشا َوَجراًدا قدَّ

وأْن أُكوَن ُحُقوال

■ بقلم: هود األماني 
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)ليبيا ـ  جمهورية  ـ االولى في تاريخ  ـ 1918م (
يكون  لم  ال��ذي  الوقت  في 
حينذاك  العربي  الفكر  فيه 
ق��د ن��ض��ج ال��ع��ق��ل ال��ع��رب��ي ، 
ل��ق��ي��ام دول����ة ال��ج��م��ه��وري��ات 
ك��ان فيه  ال��ذي  ،وف��ي الوقت 
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ي��ع��ان��ي من 
اثر   ، والتخلف  الجهل  تفشي 
ما تحاك ضده من مؤامرات 
ما يحدث  وازاء   ، استعمارية 
في االقطار العربية من وضع 
م���ت���ردي ن��ت��ي��ج��ة االس��ت��ع��م��ار 
معظم  على  يهيمن  كان  الذي 
اجتماعيا   ، العربية  البلدان 
ان  اال   ، واقتصاديا وسياسيا 
يبدوا لليبيين في ذلك الوقت 
كان  الصعب  الزمن  ذاك  من 
لديهم راي اخر ،إذ من خالل 
يدل  ال��ذي  العميق  تفكيرهم 
فكريا  نضجهم   م��دى  على 
استطاعوا  م��ب��ك��را  وث��ق��اف��ي��ا 
الليبيون من ان يقيموا في ذاك 
باالحتالالت  المفعم  الزمن  
االس��ت��ع��م��اري��ة ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ) 
كانت  وان   ) لهم  جمهورية 
الجمهورية   ( منها  ج��زء  في 
يظل  ان��ه  اال   ) الطرابلسية 
ال��ج��زء م��ن ال��ك��ل ،ل���ذا كانت 
هذه الجمهورية حينئذ بمثابة 
من  بالرغم   ، عربيا  االول���ى 
اقليمها  انبثقت  من  قد  انها 
فكرة  تعد  انها  اال   ، الغربي 
ذل��ك  ف��ي  م��ت��ط��ورة  سياسية 
احد  يسبقهم  ل��م  إذ  ال��وق��ت 
،وه��ي  ال��ع��رب  اشقائهم  م��ن 
تعد خطوة تقدمية اتت مبكرة 
حينذاك  تعانيه  مما  بالرغم 
االستعمار  اث���ر  م��ن   ، ليبيا 
اال   ، المتعاقبة  وال���ح���روب 
اشقائها  بها  سبقت  قد  انها 
هنا  وم��ن   ، تاريخيا  ال��ع��رب 
تجدر بنا االشارة الى االشادة 
الذي  السياسي  السبق  بهذا 
ي��ع��د س��اب��ق��ة ح��ض��اري��ة ام��ام 
التي  االخرى  العربية  البلدان 
قد تفوقها عددا وعدة وربما 
حضارة  ،ومن هنا عدنا  كي 
االولى  الجمهورية  لهذه  نؤرخ 
ف��ي ت��اري��خ ال��ع��رب ، حتى ال 
يطويها النسيان والتعريف بها 
وبمؤسسيها  وعالميا  عربيا 
االوائل ، امام كافة االجيال ، 
على الرغم مما سبق الحديث 
عنها في عدة كتب وبعض من 
من  الرغم  وعلى   ، المقاالت 
انها اصبحت من الماضي، اال 
،امام  للحاضر  زادا  تعد  انها 
كافة البلدان العربية ، تاريخيا 
، لذا فال غرابة من ان ليبيا 
ال��ت��ي ت��ح��ت��ل اج��م��ل م��وق��ع ، 
يتوسط الوطن العربي، وبوابة 

وعروس   ، الشمالية  افريقيا 
 ، المتوسط  االب��ي��ض  البحر 
التي تتربع على مساحة شاطئ 
بطول ) 2000 كم ( من ان 
تنطلق منها ، اول جمهورية في 
تاريخ الشعوب العربية قاطبة 
ك��ان��ت  ،ل��ق��د  1918م  ع���ام 
عند  الطرابلسية  الجمهورية 
تأسيسها ذات سمة مؤسسي 
الى حد ما ، اال انها في نفس 
اس��اس  على  قامت   ، ال��وق��ت 
االعيان   ( التحالفات  قاعدة 
والقبائل ( حيث بنيت هياكلها 
على هذه القاعدة اكثر من أي 
التي  الوقت  في   ، اخر  شيء 
نهائي  بشكل  فيه  ت��ح��زم  ل��م 
) مقعد  الصراع على  مسألة 
ال��رئ��اس��ة ( وك��ذل��ك ل��م تقم 
القرارات والمؤسسات  بصنع 
الرغم  على  فالجمهورية   ،
حضاري  سبق  تعد  انها  م��ن 
ي��ح��س��ب ل��ل��ش��ع��ب ال��ل��ي��ب��ي 
تقام  ل��م  ان��ه��ا  اال   ، ق��اط��ب��ة 
راسخة،  تنظيمية  على اسس 

التمثيل  ع��ل��ى  ق��ام��ت  ف��ه��ي 
االدوار  وبمقاسمة  العشائري 
من  مجموعة  م��ع  ب��ات��ف��اق   ،
االعيان والمشايخ في منطقة 
تأسيس  اب��ان  وذل��ك  مسالته 
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ط��راب��ل��س��ي��ة 
اجهاضها  اسباب  من  ،وربما 
م��ب��ك��را ، ل���م ت��م��ض��ي ه��ذه 
سلطتها  بناء  في  الجمهورية 
التي  االنتخابات  اساس  على 
، فقد  ال���ن���اس  ك��اف��ة  ت��م��ث��ل 
المعينة  بالمجالس  اكتفت 
ذلك  على  ،ب��اإلض��اف��ة  فقط 
الطرابلسية  الجمهورية  ان 
الدولة  مستوى  الى  تصل  لم 
انها  اال   ، بالكامل  المؤسسة 
عبارة  حينئذ  عنها   قيل  كما 
عن، ) حلم لم يستوعبه الواقع 
!! (  وربما المدة التي توقفت 
ع��ن��ده��ا ل��م ت��ك��ن ك��اف��ي��ة كي 
يفسح امامها المجال لتطوير 
كانت  التي  الجمهورية  ه��ذه 
وعلى  ب��ل  ليبيا  على  حديثة 
مستوى الوطن العربي باسره 

، باعتبارها كانت اول تجربة 
وايضا اول  جمهورية في تاريخ 
العالم العربي ، لقد اتفق على 
مؤتمر  الجمهورية عقب  هذه 
كبار قادة  الذي عقده  غريان 
حركة الجهاد في غرب ليبيا 
يوم  في  بعدئذ  اعلنت  حيث 
في   � 1918م  نوفمبر   �16
الذي كان يطلق  اكبر مسجد 
 ) المجابرة   ( بمسجد  علية 
بمنطقة مسالته ، االمر الذي 
جعل من هذا االعالن ، من ان 
ليبيا ، تعد اول جمهورية في 
ذاك  ومنذ   ، العربي  التاريخ 
االعالن باشرت الجمهورية ، 
بأرسال قيادات وذلك لغرض 
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى االع���ت���راف 
 ، بريطانيا   ، من  كل  الى  بها 
وفرنسا ، والواليات المتحدة 
الى  ب��اإلض��اف��ة   ، االمريكية 
التي   ، االيطالية   ، السلطات 
مباشرة  الفكرة  هذه  رفضت 
م��س��أل��ة االع���ت���راف ب��ه��ا !! � 
هذه الجمهورية � على الرغم 

االعتراف  اعطائها  عدم  من 
اي��ت دول��ة ، اال  بها م��ن قبل 
االول��ى  الجمهورية  ظلة  انها 
ع��رب��ي��ا ، ب��ال��رغ��م ل��م ت��دوم 
ه���ذه ال��ج��م��ه��وري��ة ط��وي��ال ، 
تتجاوز  ل��م  مدتها  ك��ان��ت  إذ 
حين  في   ) اشهر   السبعة   (
انها تمكنت من تأسيس بعض 
والمؤسسات  المجالس  م��ن 
لها وجهة استشارية  ،واصبح 
تتكون من شخصيتين بارزتين 
مشهود لهما بالنزاهة وهما � 
السيد � عبد الرحمن عزام ) 
واالمير    �  ) الجنسية  مصري 
عثمان فؤاد ) تركي الجنسية 
( ه���ذا ول��ق��د ت��ك��ون��ت ه��ذه 
الجمهورية من ثالثة مجالس 
 (  � اوال     � ك��االت��ي  وه���ي   �
وهو   �  ) الجمهوري  المجلس 
يتكون من اربعة اعضاء وهم 
السويحلي  � رمضان  السيد   �
الباروني  سليمان   � السيد   �
 � المريض  احمد   � السيد   �
 � بالخير  عبدالنبي   � السيد 
المكون  المجلس  ويعتبر هذا 
اعلى سلطة   � المذكورين  من 
س��ي��اس��ي��ة ف���ي ال��ج��م��ه��وري��ة 
الطرابلسية، � ثانيا  � ) مجلس 
 � من  يتكون  وهو   �  ) الشورى 
، وقد  اربعة وعشرين عضوا 
محمد   � الشيخ   � اختيار  تم 
سوف بك � رئيسا اول للمجلس 
� والشيخ � يحي بك الباروني 
� رئيسا ثانيا � نائبا للرئيس � 
ثالثا � ) المجلس التشريعي ( 
� وهو يتكون من اربعة اعضاء 
كبار  من  اختيارهم  تم  وقد   �
الزروق  الشيخ   � وهم  العلماء 
الشيخ   � غ��ري��ان   � بوخريص 
محمد االمام � الزنتان � الشيخ 
 � ال��زاوي��ة   � الميساوي  عمر 
 � الشكشوكي  مختار   � الشيخ 
طرابلس �  هذه لمحة موجزة 
ليبية في  اول جمهورية  حول 
وقد   � العربي  العالم  ت��اري��خ 
ك��ان��ت ت��ح��اك��ي ال��ج��م��ه��وري��ة 
قدر  ل��و   � آن���ذاك  الفرنسية 
للشعب  فيحق   ) النجاح  لها 
بتأسيس  يحتفل  ان  الليبي 
هذه الجمهورية وان يخصص 
لها يوما وطنيا لذلك ال سيما 
ال��ي��وم ال���ذي اع��ل��ن ف��ي��ه عن 
اقامة هذه الجمهورية االولى 
� شهر�  � من  عربيا في) 16 
� من عام 1918م (  نوفمبر 
� وذلك احتفاء بهذه المناسبة 
تعد  التي  الهامة  التاريخية 
في  ه��ام  تاريخي  ح��دث  اول 

حياة االمة العربية �

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 
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حوادث

 في قبضة العدالة

مزور أختام لمحررين عقود ورقم الهيئة القضائية
الديوان \ خاص

بمديرية  العامة  التحريات  قسم  جهود  أسفرت 
أمن بنغازي  من إلقاء القبض على شخص ُمزور قام 
بتزوير أختام تخص محررين عقود وتزويررقم الهيئة 
للعقارات  العقود  اب��رام  من  يتمكن  لكي  القضائية 

والمركبات اآللية.
بالغ عن تزوير أختام 

وبحسب القسم فإن  معلومات وردت عن قيام أحد 
االشخاص بتزوير أختام تخص محررين وكذلك ختم 
الهيئة القضائية ليتمكن من استعمال االختام المزورة 

في بيع وشراء العقارات والمركبات اآللية.
على الفور أصدر رئيس القسم   تعليماته بالبحث 
التحري  تم  حيث  المطلوب  الشخص  عن  والتحري 
أن  إلى  التحريات  المعلومات من قبل أعضاء  وجمع 
تم الوصول إلى معلومات تفيد بأن الشخص المطلوب 

من ذوي السوابق وكان مسجوناً على ذمة قضايا تزوير 
عقود فتم إنتقال أعضاء التحريات لمنطقة السرتي 
الشخص  أن  المعلومات  جمع  خالل  من  تبين  حيث 

المطلوب يمتلك مكتب لتأمين السيارات بالمنطقة.
وبحوزته  ضبطه  ت��م  محكم  كمين  إع���داد  وب��ع��د 
المزورة تخص محررين عقود  األختام  مجموعة من 
ومجموعة من األوراق عليها اختام مزورة وتم االنتقال 
به إلى القسم وباالستدالل معه تبين انه يدعى أ.س.أ 
كما  السرتي  منطقة  سكان  من   1970 مواليد  من 
وأن  م��زورة  أختام  بواسطة  لعقود  بإبرامه  أعترف 
بنفسه  بصناعتها  قام  بحوزته  ُضبطت  التي  األختام 
العقد  على  الموضوع  الختم  شكل  قص  طريق  عن 
طويلة  مدة  منذ  بالتزوير  بقيامه  واعترف  األصلي 
فاتخذت كافة اإلجراءات القانونية حياله وتم إحالته 

إلى النيابة العامة.

 تحريات بنغازي

 تقبض على  قاتلي مواطن بعد خطفه وتعذيبه 
الديوان \ خاص

العامة  التحريات  قسم  تمكن 
بنغازي  أمن مدينة  لمديرية  التابع 
م��ن ك��ش��ف غ��م��وض ج��ري��م��ة قتل 
تم   وق��د  الماضية   المدة  وقعت  
الذين  الُجناة  على  القبض  إلقاء 
قاموا بخطف وسلب المجني عليه 

وإلقاء جثته.
تفاصيل الجريمة 

الصفحة  ف��ي  ورد  م��ا  بحسب 
بنغازي  أم��ن  لمديرية  الرسمية 
اإلجتماعي  التواصل  موقع  عبر 
إنه عقب ورود معلومات  فيسبوك 
لقسم التحريات العامة عن واقعة 
بمنطقة  المواطنين  ألح��د  خطف 
األلوان  عمارات  بالتحديد  الكيش 
ثالثة  الخطف  بعملية  ق��ام  حيث 
أشخاص على متن مركبة آلية نوع 
بالكامل  معتمة  اللون  بيضاء  شفر 
القسم  رئيس  أص��در  ال��ف��ور  على 
تعليماته بالبحث والتحري وضبط 

المركبة سالفة الذكر.
تم  أن��ه    : المديرية  أضافت  و 
قبل  م��ن  المركبة  وج��ه��ة  تحديد 

أعضاء التحريات بالطريق السريع 
وت���م م��الح��ق��ة ال��م��رك��ب��ة ح��ي��ث تم 
من  بالقرب  باإلزدحام  مشاهدتها 
ج��س��ر )ك��وب��ري ب��وه��دي��م��ة ( وت��م 
ضبط  تم  حيث  المركبة  م��ط��اردة 
ف.ر.أ  وي��دع��ى   المركبة  س��ائ��ق 
منطقة  داخل   2000 مواليد  من 
برفقته  كان  من  وتمكن  بوهديمة 
االنتقال  وتم  بالمركبة  الهرب  من 

به إلى القسم  .
وردت  ذل���ك  ب��ع��د    : ت��اب��ع��ت  و 

عن  التحريات  ألعضاء  معلومات 
وجود جثة ملقاة ببركة مياه لشخص 
أسمر البشرة متواجدة بمستشفى 
الجالء  وتم التعرف على الجثة من 
أنها  وتبين  التحريات  أعضاء  قبل 
تعود للمواطن الذي تم خطفه من 

قبل هؤالء المجرمين.
ف��إن  ال���م���دي���ري���ة  ب��ح��س��ب  و   
اف��اد  عليه  ال��م��ق��ب��وض  ال��ش��خ��ص 
ب���أم���اك���ن ت����واج����د ال��ش��خ��ص��ان  
ال���ه���ارب���ان  وت���م ان��ت��ق��ال أع��ض��اء 

محكم  كمين  واع���داد  التحريات 
وض��ب��ط ال��ش��خ��ص ال��ث��ان��ي ال��ذي 
 2001 مواليد  أ.أ.م..م���ن  يدعى 
التحقيق  خ���الل   م��ن  أف���اد  حيث 
المجني  بقتل  قاموا  أنهم من  معه 
لثقب  آداة تستخدم  بواسطة  عليه 
الحوائط وتعذيبه وسلب ممتلكاته 
أمطار  مياه  ببركة  برميه  وقاموا 
من  ب��ال��ق��رب  ب��وه��دي��م��ة  بمنطقة 

مفترق الشرطة العسكرية.
بحسب  المجرم   اع��ت��رف  كما 
الثالث  الشخص  أن   : المديرية 
بالهروب  قام  برفقتهم  كان   الذي 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  سبها  مدينة  إل��ى 
اللواء طارق بن زياد الُمعزز بمدينة 
الثالث  الشخص  ضبط  تم  سبها 
مواليد  م��ن  ع.ح.ع  ي��دع��ى  ال���ذي 
إل��ى قسم  2002 وت��م إرس��ال��ه  
أمن  بمديرية  العامة  التحريات 
بنغازي كما اعترف الُجناة بقيامهم 
داخل  مسلح  سطو  عمليات  بعدة 
المدينة و اتخذت كافة اإلجراءات 
القانونية حيالهم وتم إحالتهم إلى 

النيابة العامة ".

الديوان \ خاص
ألقت وحدة التحري والقبض  بقس��م البح��ث 
الجنائ��ي بمديرية أمن  طبرق  من إلقاء القبض  
أمام  من  إم��رأة  بإختطاف  قاما  مجرمان  على 
منزلها بمدينة طبرق   بقوة السالح  وقد قامت 
المرأة  برمي نفسها من السيارة مما تسبب لها 
بكسور وكدمات أدخلت على إثرها المستشفى .

تصريحات وزارة الداخلية بشأن جريمة 
اإلختطاف 

  قالت وزارة الداخلية الليبية أن : بالغ ورد 
لقس��م البح��ث الجنائ��ي بمديري��ة أم��ن طب��رق 
مف��اده قي��ام شخ��ص مجه��ول الهوي��ة على متن 
رصاصي��ة  سونات��ا  هون��داي  ن��وع  آلية  مركبة 
بق��وة  منزله��ا  أم��ام  م��ن  ام��رأة  بخطف  الل��ون 
نفسه��ا  برم��ي  الم��رأة  قامت  حيث  الس��الح 
م��ن المركبة مم��ا تسب��ب له��ا ببع��ض الكس��ور 

والكدم��ات واُدخلت على إثرها المستشف��ى.
وتابعت الداخلية عبر صفحتها الرسمية علي 
من  أن��ه  فيسبوك  االجتماعي  التواصل  موقع 
خالل التحري وجم��ع المعلوم��ات تمكنت وح��دة 
التحري والقب��ض بقس��م البح��ث الجنائ��ي م��ن 
ليب��ي   ) المدع��و )س.م.م  القب��ض عل��ى  إلق��اء 
وبحوزت��ه  المذك��ورة  المركبة  يق��ود  الجنسي��ة 
س��الح ن��اري ن��وع خرط��وش ومن خالل التحقيق 
)م.ب.ع(  المدع��و  صديق��ه  ب��أن  تبي��ن  مع��ه 
بينه��ما  فيم��ا  باتف��اق  مركبته  من��ه  استع��ار 
بخط��ف المرأة بع��د أخ��ذ المرأة إل��ى المك��ان 

المجه��ول المتف��ق علي��ه ويقوم باإلتصال ب��ه.
أعضاء  باشر  ال��وزارة  بحسب  الف��ور  وعل��ى 
الوحدة بجم��ع المعلوم��ات ع��ن المته��م الرئيس��ي 
وباالست��دالل  ضبطه  عن  أسفر  مما  بالقضي��ة 
الواقعة  بارتكاب  ق��ام  م��ن  ب��أنه  اعت��رف  معه 
المركبة  صاح��ب  الثاني  المتهم  م��ع  باتف��اق 
وتم��ت  حيالهما  القانونية  االج��راءات  واتخذت 

احالته��ما إل��ى النياب��ة العام��ة.

الديوان \خاص
ألقى مركز شرطة البركة بمدينة بنغازي القبض 
وهي  ُمسنة  بانتشال حقيبة سيدة  قام  على شخص 
بحالة  ألصابتها  أدى  ما  ابنها  سيارة  داخ��ل  جالسة 

إغماء ونقلت إلى المستشفى.
بالغ 

وقالت مديرية أمن بنغازي  عبر صفحتها الرسمية 
على موقع فيسبوك ان " 

مواطنة تقدمت بشكوى لمركز شرطة البركة ضد 
وانتشال  عليها  بالتهجم  قام  الهوية  مجهول  شخص 
الحقيبة الخاصة بها وهي تجلس داخل سيارة ابنها 
بمنطقة الماجوري خلف المحكمة مما أدى لدخولها 

المستشفى وكانت في حالة إغماء تام ".
رئيس  أص��در   " المديرية  وبحسب  ال��ف��ور  على 
ألعضاء  تعليماته  الساعدي  ن��وري  عميد  المركز 
الذي  الشخص  والتحري وضبط  بالبحث  التحريات 

قام بالتهجم وسرقة حقيبة الشاكية 
وأض��اف��ت ال��م��دي��ري��ة ان���ه ب��ع��د" ان��ت��ق��ال أع��ض��اء 
وجمع  للتحري  الواقعة  ح��دوث  لمكان  التحريات 
ال��م��ع��ل��وم��ات وردت م��ع��ل��وم��ات م��ن أح���د ال��م��ص��ادر 
الموثوقة عن شخص من سكان شارع عشرين تدور 
حوله الُشبهات وأيضا تطابق مواصفاته مع مواصفات 
الشخص الذي قام بعملية السرقة فتم انتقال أعضاء 

التحريات وإعداد كمين محكم له وضبطه ".
وب��االن��ت��ق��ال ب��ه إل��ى ال��م��رك��ز و االس��ت��دالل معه 
أوضحت المديرية انه " تبين إنه يدعي ح.س.ص من 
مواليد 1998 السكن/ شارع عشرين واعترف بما 

نسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة.

 مجرمان يخطفان امرأة بقوة السالح 

وتنقد نفسها بالقفز من السيارة

من هول الموقف
 ُمسنة ُتنقل للمستشفى  بعد سرقة حقيبتها 

ومركز شرطة البركة يقبض على السارق 

 األمواج تجرف مخدرات للشواطيء الليبية

ووكيل الداخلية يكافئ مواطن سلم 60 كيلو حشيش
الديوان \ خاص

أحد  في  الشيخي   سليمان  المواطن  َعثَر 
من  كبيرة  كمية  على  بنغازي  مدينة  شواطئ 
الُمخدرات تُقّدر بأكثر من 60 كيلو من  مخدر 
" الحشيش " كانت قد جرفتها األم��واج  وقام 
من  الطّيبة  للمبادرة  وتقديراً  عنها   بالتبليغ 
المواطن الشيخي تم صرف ُمكافأة مالية من 
فرج  الفنية  للشؤون  الداخلية  وزارة  وكيل  قبل 
قعيم وذلك لما أبداه الشيخي من وطنية عالية 

وإحساٍس كبير بالمسؤولية اتجاه الوطن .
تعليمات  بإعدام المخدرات 

بحسب ما أعلنت الصفحة الرسمية للوكيل 
أنه  فيسبوك  االجتماعي  التواصل  موقع  عبر 
عند التبليغ قد  تم على الفور تكليف عناصر 
الُمشار  بالكمّية  باإلنتقال  الداخلية  وزارة  من 
للوائح  وفقاً  إلعدامها  المخدرات  من  إليها 

والقوانين.
تعليمات  على  وبناًء  الماضية  الفترة  وخالل 
والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  جهاز  رئيس 
الجبل  ال��س��اح��ل  منطقة  بتمشيط  العقلية 
الساحل  أم��ن  مديرية  مع  وبالتعاون  األخضر 
تم ضبط كمية من مخدر الحشيش عثر عليها 

كيلو  ب40  الكمية  وتقدر  البحر  شاطئ  على 
واخطار  المضبوطات  التحفظ على  وتم  جرام 

النيابة العامة للتصرف واالختصاص.
جهاز  بفرع  التحريات  أع��ض��اء  تمكن  كما 
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي 
على  الحشيش  م��خ��در  م��ن  كمية  ضبط  م��ن 
بمنطقة  تحديداً  بنغازي  بمدينة  البحر  شاطئ 
الصابري وتقدر بحوالي 35 كيلو جرام وعدد 

350 قطعة
الزويتينة   ش��واط��يء  على  م��خ��درات 

والحنية 
وفي واقعة مشابهة  ضبط أعضاء التحريات 
والمؤثرات  ال��م��خ��درات  مكافحة  جهاز  بفرع 
العقلية اجدابيا كمية من مخدرة الحشيش على 
شواطئ البحر بمنطقة الزويتينة وبلغت الكمية 

المضبوطة حوالي "237 قطعة".
ومن خالل عمليات البحث واإلنقاذ المناطة 
باإلدارة العامة ألمن السواحل وتسيير الدوريات 
الراجلة على كامل الشواطئ الليبية وبناء على 
فرع  دوري���ات  ضبطت  اإلدارة  مدير  تعليمات 
الشاطئ  تمشيط  أثناء  األخضر  الجبل  اإلدارة 
في  يشتبه  كمية  الحنية  بمنطقة  ال��ش��رق��ي 
كونها من مخدر الهيروين وتقدر بحوالي ستة 
االج��راءات  كافة  اتخاذ  وت��م  ج��رام  كيلو  عشر 
لجهات  واحالتها  المضبوطات  حيال  القانونية 

االختصاص.
يذكر ان كميات مماثلة من مخدر الحشيش 
ك��ان��ت ق���د ع��ث��ر ع��ل��ي��ه��ا خ����الل األس��ب��وع��ي��ن 
علي  امن  ورجال  مواطنين  قبل  من  الماضيين 
سفينه  غ��رق  بعد  الشرقية  المنطقة  شواطئ 
وسائل  متنها بحسب  الكميات علي  تلك  كانت 

اعالم محلية.
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قدم المنتخب الوطني لكرة السلة افضل 
أداء فاجأ به كل متتبعي منافسات البطولة 
العربية للمنتخبات لفئة الرجال لكرة السلة 
بالقاعة  المقامة   )  24  ( نسختها  ف��ي 
النصر  بنادي  الرياضية  لأللعاب  المغطاة 
في مدينة دبي باالمارات العربية المتحدة 

الفوز  الجمعة  االول  امس  يوم  حقق  حيث 
على  نظيره األردن ضمن منافسات الجولة 
بنتيجة  وذلك  المجموعات  دور  من  الثالثة 

81 - 69 وبفارق 12 نقطة  .
السلة  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  المنتخب  وب���دأ 
أمام  بخسارة  العربية  البطولة  في  مشواره 

يتمكن من  بنتيجة 64-63 قبل أن  تونس 
تحقيق الفوز على اإلمارات أمس في الجولة 

الثانية بنتيجة 74-93.
المنتخب  تأهل  المتميزة  النتائج  وبهذه 
الوطني لكرة السلة للدور التالي )السداسي( 

للبطولة.

المنتخب الوطني لكرة السلة يتأخل للدور الثاني في البطولة العربية بعد فوزه على االمارات واالردن 

األهلي يدك شباك خليج سرت برباعية 

طائرة األهلي طرابلس تتصدر الرباعي األول لمرحلة التتويج

فريق االهلي بطرابلس يلتقي مع بيراميدز في افتتاح مشوارهما بالكونفدرالية األفريقية 

ال�17  تحت  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  اختتم 
االول  أمس  مساء  الداخلي  التدريبي  معسكره  سنة 
الجمعة بالعاصمة طرابلس استعداًدا لالستحقاقات 

القادمة  .
من  المعسكر  هذا  خالل  الوطني  منتخبنا  وكثف 
أمام  الودية  المباريات  من  سلسلة  وخاض  تدريباته 
والمنطقة  طرابلس  العاصمة  بأندية  السنية  الفئات 

الغربية. 
ولعب فرسان المتوسط خالل هذا المعسكر ثالث 
ن��ادي الفتح  مباريات ودي��ة األول��ى كانت أم��ام أم��ال 
هدف   12 عند  استقرت  عريضية  بنتيجة  وانتهت 

 . دون ردٍّ
نادي  آمال  أمام  الوطني  منتخبنا  لعب  ذلك،  بعد 
المتوسط  ف��رس��ان  بفوز  ال��م��ب��اراة  وانتهت  أس��اري��ا 
أمام  المنتخب  لعب  وبعدها  هدف  مقابل  بخماسية 
أواسط نادي الشط في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 

اإليجابي بهدفين في كل شبكة. 
إستعداًدا  يأتي  المعسكر  هذا  أن  بالذكر  جديٌر 
ب��ط��ول��ة ش��م��ال أفريقيا  ل��خ��وض غ��م��ار م��ن��اف��س��ات 
الجزائر  في  والمقامة  سنة  ال�17  تحت  للمنتخبات 

في منتصف شهر مارس المقبل .

ح��ق��ق ف��ري��ق ال��ت��ع��اون ف����وزاً م��ه��م��اً وغ��ال��ي��اً على 
مستضيفه الهالل بنتيجة هدف دون رد، ضمن حساب 
المجموعة  لفرق  اإلياب  العاشرة من مرحلة  الجولة 

األولى من بطولة الدوري الليبي لكرة القدم.
المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي على 
الحكم  بقيادة  البلدي،  أجدابيا  مدينة  ملعب  أرضية 
من  التعاون  فيها  نجح  الشلماني(  )أحمد  ال��دول��ي 
العبه  توقيع  من  ك��ان  وحيد  بهدف  الهالل  إجتياز 
)أحمد جمال(، الذي تابع الكرة المرتدة من المدافع 
زمن  م��ن   )26( الدقيقة  ف��ي  ال��ض��راط(  )إدري����س 

الشوط األول.
الهالل  وبين  بينه  التعاون  الفوز قلص فريق  بهذا 
إلى نقطة وحيدة، حيث أصبح التعاون خلف الهالل 
برصيد )14( نقطة، فيما تجمد رصيد الهالل رابع 

الترتيب عند )15( نقطة. 

منتخبنا الوطني تحت الـ17سنة ينهي 
معسكره الداخلي في طرابلس 

بهدف ”أحمد جمال” التعاون يجتاز الهالل

■ كتب: سيف النصرأمبية 
دك فريق األهلي شباك ضيفه خليج سرت 
على  هيمنته  بذلك  مواصاًل  نظيفة  برباعية 
فرق المجموعة األولى، وذلك لحساب الجولة 
األول��ى من مرحلة اإلي��اب من ال��دوري الليبي 
الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت 
بنينة  ش��ه��داء  ملعب  أرض��ي��ة  على  الفريقان 

الدولي.
الثلبة أول األهداف

فرق  والمتسيد  المتربع  األه��ل��ي  وي��دي��ن 
من  كل  إلى  الفوز  هذا  في  ذاتها  المجموعة 
من  نجح  ب��دوره  الثلبة(،والذي  )حامد  مدافع 
على  كرته  واض��ع��اً   ، األه���داف  أول  تسجيل 
حيث  األزرق(،  المهيمن  )عبد  الحارس  يسار 
أن األخير لم يتمكن من إبعاد كرة )الثلبة( إال 

بنصب عينيه، وجاء ذلك في الدقيقة )36(.
تقدم  ومع  المقابلة  الثانية من  الحصة  في 
تعديل  بغية  والمنطقي  الطبيعي  سرت  خليج 
تعزيز  العبيه  بخبرة  األهلي  سعى  النتيجة، 
النتيجة بهدف ثان، ونال ما يريد، عند الدقيقة 
)هيثم  التونسي  محترفه  ق��دم  حيث   ،)68(
بدفاعات  متالعباً  مهاري،  فاصل  الجويني( 
الخليج، مغيراً بذلك لوحة األهداف من هدف 

إلى إثنان.
نجحاً  و)90(   )76( الدقيقتان  وشهدت 
ناحية  من  )ردان(،  الكرواتي  للمدرب  واضحاً 
التغييرات التي أجراها، السيما أن بديل األول 

) فهد المسماري(، أمضاء على الهدف الثالث 
)أك��رم  زميلة  تمريرة  من  مستفيداً  باللقاء، 
الثاني  البديل  األهلي  رباعية  ليختتم  الزوي(، 
مواجهاً  نفسه  وج��د  وال���ذي  م��رع��ي(،  )علي 

للمرمى ب� أسست رائع من )حسين طقطق(.
وبهذا الفوز حقق األهلي فوزه العاشر توالياً 
برصيد  مجموعته  متصدر   ، الموسم  ه��ذا 
)30( نقطة، في حين تزداد مهمة فريق خليج 
سرت في البقاء صعوبة ، محتاًل أخر الترتيب 

برصيد )3( نقاط.
طاقم التحكيم

هذا وتكون طاقم تحكيم المقابلة من حكم 
وسط الدولي )معتز الشلماني( بمساعدة كل 

)معاد  و  أول،  مساعد  عطية(  )عزالدين  من 
ث���ان، و)ع��م��اد أخ��ري��ش(  ال��ش��ائ��ب��ي( مساعد 
للمقابلة،  مراقباً  الكواش(  و)نبيل  رابع،  حكم 
)معتز  السيد  المقابلة  حكم  أشهر  حين  في 
الشلماني( الكرت األصفر في ستة مناسبات .

ف��ق��د ن���ال م��ن ج��ان��ب األه��ل��ي اإلن����ذارات 
الدقيقة  في  الثلبة(  )حامد  المدافع  من  كل 
)13(، و)أسامة الصريط( في الدقيقة )86(، 
الدقيقة  في  النايلي(  )سعيد  إل��ى  اإلض��اف��ة 
)2+90(، فيما كانت إنذارات خليج سرت من 
 ،)34( الدقيقة  في  الكرامي(  )بشير  نصيب 
و)جهاد محمد( في الدقيقة )75(، و)محمد 

أبوراس( في الدقيقة )88(

اختتمت بصالة األلعاب الرياضية 
اليومين  خ���الل  م��ص��رات��ة  ب��م��دي��ن��ة 
األول  الرباعي  منافسات  الماضيين، 
ال���دوري  ببطولة  ال��ت��ت��وي��ج  لمرحلة 

الليبي لكرة الطائرة.
ففي اللقاء األول؛ استطاع الفريق 
المضيف نادي السويحلي الفوز على 
أشواط  ثالثة  بنتيجة  بنغازي  األهلي 

نظيفة جاءت كالتالي:
شوط األول: 25 – 19
شوط الثاني: 25 – 18
شوط الثالث: 25 – 19

وقد أدار اللقاء طاقم تحكيم تكون 
الرفاعي  ال��س��الم  عبد  ال��دول��ي  م��ن 
البكراوي  ال��س��الم  أول،وع��ب��د  حكم 

ح��ك��م ث���ان، وال��م��س��ج��ل ع��ص��ام عبد 
شعبان  المسجل  ومساعد  اللطيف، 

بن عروس.
فريق  تمكن  ال��ث��ان��ي؛  ال��ل��ق��اء  ف��ي 
األه��ل��ي ط��راب��ل��س م��ن ال��ف��وز على 
ثالثة  نتيجة  ال��م��ص��رات��ي  االت���ح���اد 

أشواطها  وج���اءت  نظيفة،  أش���واط 
كالتالي:

شوط األول: 25 – 23
شوط الثاني: 25 – 19
شوط الثالث: 25 – 23

تكون  تحكيمي  طاقم  اللقاء  وقاد 

من الدولي عبد الحكيم رمضان حكم 
أول والدولي جالل دهان حكم ثاني، 
البركي،  حسين  ال��دول��ي  والمسجل 
وم��س��اع��د ال��م��س��ج��ل ع��ب��د ال��س��الم 

البكراوي.
بهذا الفوز يتصدر األهلي طرابلس 
التتويج  ل��م��رح��ل��ة  األول  ال��رب��اع��ي 
برصيد 8 نقاط، ويالحقه السويحلي 
برصيد 6 نقاط، واالتحاد المصراتي 
ثالثا برصيد 3 نقاط، وأخيًرا األهلي 

بنغازي برصيد نقطة واحدة.
الثاني  ال��رب��اع��ي  أن  إل���ى  ي��ش��ار 
طرابلس  مدينة  في  سيقام  والنهائي 
وستذهب  ال��ق��ادم،  م��ارس  ف��ي شهر 

الفرق بنفس النقاط المذكورة. 

لكرة  بطرابلس  االه��ل��ي  ف��ري��ق  يلتقي 
ال���ق���دم م��س��اء ال���ي���وم االح����د م���ع ف��ري��ق 
مشوارهما  افتتاح  في  المصري  بيراميدز 
الكونفدرالية  في دور المجموعات ببطولة 

األفريقية .
بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  وتلقى 
مباراته  قبل  ج��دي��دة  دف��ع��ة  "ب��ي��رام��ي��دز" 
في  األهلي طرابلس،  فريق  أمام  المرتقبة 
المجموعات  دور  في  مشوارهما  افتتاح 

ببطولة الكونفدرالية األفريقية .
وج����اءت ال��دف��ع��ة ب��ع��دم��ا ت��ّم��ت إح��دى 
ص��ف��ق��ات ال��ف��ري��ق ال��م��ص��ري ال��ج��دي��دة، 
ال��واف��د إل��ى تدريبات  وان��ض��م��ام ال��الع��ب 
الفريق بعد وصوله الى القاهرة؛ استعداًدا 

لمباراة األهلي طرابلس.
وأعلن نادي بيراميدز وصول البوركيني 
مع  واالنتظام  القاهرة  إلى  توريه  إبراهيم 

الفريق لتدعيمه في مبارياته . 


