
النواب  مجلس  رئيس  فخامة  وص��ل 
المستشار ” عقيلة صالح ” إلى العاصمة 
الخميس  مساء   ” ال��رب��اط   ” المغربية 
الماضي، حيث كانه في استقباله رئيس 
مجلس النواب المغربي السيد ” الحبيب 

المالكي ” .
النواب  مجلس  رئيس  فخامة  والتقى 
عقب وص��ول��ه ل��ل��رب��اط ب��وزي��ر ال��ش��ؤون 
والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية 
المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ، 
وأكد فخامة رئيس مجلس النواب خالل 
خارجية  ووزي���ر  عقده  صحفي  مؤتمر 
تأتي  للعاصمة  زيارته  انه  على  المغرب 
وال���دور  المستمر  التنسيق  إط���ار  ف��ي 
األزمة  في حل  للمغرب  الهام  المحوري 
الليبية ، كما أكد فخامته على أن للمغرب 
دور مؤثر دولياً برعاية جاللة الملك في 
عن  فخامته  وعبر  الليبية  األزم���ة  ح��ل 

التاريخي  الموقف  لهذا  وتثمينه  تقديره 
ال��ع��ظ��ي��م م��ن ال��م��غ��رب ال��ش��ق��ي��ق وب��أن 
الشعب  لرغبة  داع��م  المغربي  الموقف 
الرئاسية  االنتخابات  إج��راء  في  الليبي 
القادمة ، كما أكد فخامته على ضرورة 
إجراء االنتخابات في موعدها في 24 
ديسمبر من العام الجاري تحت إشراف 

المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية 
على  فخامته  أكد  كما  نزاهتها،  لضمان 
في  الحق  الليبي  للشعب  ب��أن  اص���راره 
إختيار من يحكمه عن طريق االنتخابات 
مجلس  وايضا  الدولة  لرئيس  المباشرة 
النواب في الموعد المحدد ، كما طالب 
فخامته الحكومة بدعم المفوضية العليا 

الموعد  في  بدورها  للقيام  لالنتخابات 
الحل  ب��أن  فخامته  أك��د  كما  المحدد، 
االنتخابات  بإجراء  يكون  الليبية  لألزمة 
مؤكداً  اخر  شكل  باي  وليس  المباشرة 
من  منتخب  يكون  عندما  الرئيس  ب��أن 
لكل  ممثاًل  يكون  مباشر  بشكل  الشعب 
من  شرعيته  ومستمد  الليبي  الشعب 
الشعب ويكون رئيساً لكل الليبيين وليس 
ومجلس  النواب  مجلس  من  لمجموعة 
الدولة او اي جسم اخر وبامكانه العمل 
الحقوق  ورد  المصالحة  تحقيق  على 
مؤسسات  تتوحد  وب��ذل��ك  الصحابها 

الدولة تحت شرعية محلية ودولية.
النواب  مجلس  رئيس  فخامة  وأش��اد 
بدور المغرب تحت رعاية جاللة الملك 
وبأن التواصل مستمر بشكل يومي لحل 
إلى  المغرب  الليبية وثمن وقوف  األزمة 

جانب الشعب الليبي.

ف��خ��ام��ة رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب يلتقي وزي����ر خ��ارج��ي��ة ال��م��غ��رب وي��ؤك��د ع��ل��ى إج����راء االن��ت��خ��اب��ات ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر م��ن ال��ش��ع��ب الليبي
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

الدبيبة: المصالحة الوطنية يجب أن تكون 
عنوان وبوابة دخول للعملية السياسية
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لجنة مشتركة بين وزارَتي التعليم 
والخدمة المدنية لحل مشاكل المعّلمين

لجنة تنظيم وتنسيق الفاعليات والملتقيات تعقد 
اجتماعها االول برئاسة وزير االقتصاد والتجارة

بلدي بنغازي يلتقي رئيس بعثة ُمفوضية الالجئين 
ورئيسة منظمة الغذاء العالمي لدى ليبيا

افتتاح مقر قسم المرور والتراخيص 
بنغ�ازي الجديد بمنطقة بودزيرة

ال��ن��واب  رئ��ي��س مجلس  ف��خ��ام��ة  ال��ت��ق��ى 
النائب  معالي   ” صالح  عقيلة   ” المستشار 
األول لرئيس مجلس الوزراء السيد ”حسين 
ال��ق��ط��ران��ي” بمقر دي����وان رئ��اس��ة  اع��ط��ي��ة 
اللقاء عددا  وتناول  بنغازي،  الوزراء بمدينة 
الخدمات  تقديم  مقدمتها  في  الملفات  من 
ل��ل��م��واط��ن وع��م��ل ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى تخفيف 
استكمال  إلى  باإلضافة  كاهله  عن  األعباء 
توحيد مؤسسات الدولة وعدد من القضايا 

الوطنية الهامة.
وك����ان ف��خ��ام��ة رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
معالي  مع  التقى  صالح   عقيلة  المستشار 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حسين 
مجلس  عضوى  بحضور  القطراني  اعطية 
بالله  والمنتصر  العريبي  عيسى  ال��ن��واب 
وزارة  وك��ي��ل  ال��ل��ق��اء  حضر  كما  ال��ح��اس��ي، 
العامة  اإلدارة  ومدير  اقعيم  فرج  الداخلية 

للبحث الجنائي عقيد صالح هويدي.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

وصل بث راديو االمة إلى مدينة سرت 

FM 93.9 وضواحيها على التردد

استقبل رئيس جمهورية إيطاليا السيد 
المجلس  رئ��ي��س  م��ات��اري��ال"  "س��ي��رج��ي��و 
يوم  المنفي،  محمد  ال��دك��ت��ور  ال��رئ��اس��ي 
كيرينالي  قصر  ف��ي  ال��م��اض��ي  ال��ث��الث��اء 

التاريخي بالعاصمة روما.
المجلس  رئيس  السيد  استقبل  وق��د 
الرئاسي برفع علم ليبيا على القصر، في 

سابقة هي األولى منذ عشر سنوات. 
ترحيبه  خ��الل  ماتاريال  السيد  وق��ال 
المرة  أنها  ال��رئ��اس��ي،  المجلس  برئيس 
يستقبل  التي  سنوات  عشر  منذ  األول��ى 
دعم  م��ؤك��داً  ليبياً،  رئيساً  القصر  فيها 
بالده للمجلس الرئاسي، ومشيداً بجهوده 

في العمل ألجل تحقيق استقرار البالد.
شكره  الرئيس  السيد  قدم  جانبه  من 
االستقبال  حفاوة  على  ماتاريال  للسيد 
وال��ض��ي��اف��ة، م��وج��ه��اً ل��ه ال��دع��وة ل��زي��ارة 
ليبيا، وقد عبر السيد ماتاريال عن قبوله 

الدعوة.
كما تناول الجانبان خالل اللقاء عدداً 
تعزيز  وأهمية  المشتركة،  القضايا  من 
الهجرة،  م��ج��االت  ف��ي  ال��ت��ع��اون خ��اص��ة 

والتنمية ودعم االنتخابات.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الدكتور 
الثالثاء  يوم  ةصل صباح  المنفي،  محمد 
في  روم��ا  اإليطالية  للعاصمة  الماضي 
زيارة عمل رسمية، حيث كان في مقدمة 
ال��ج��م��ه��وري��ة  وزراء  رئ��ي��س  مستقبليه 

اإليطالية السيد "ماريو دراغي".
المجلس  رئ��ي��س  ال��س��ي��د  ع��ق��د  وق���د 
اإليطالي  ال��وزراء  برئيس  لقاًء  الرئاسي 
في قصر كيجي، تناول عدداً من الملفات 
المشتركة بين البلدين، على رأسها التعاون 
األمني، وملف الهجرة غير الشرعية، وأمن 
والمصالحة  االنتخابات،  ودعم  الحدود، 

الوطنية.
بالسيد  لقائه  خالل  دراغ��ي  أكد  وقد 
ب��الده  دع���م  ال��رئ��اس��ي  المجلس  رئ��ي��س 
ل��ي��ب��ي��ا، ولعمل  ال��س��ي��اس��ي ف��ي  ل��ل��م��س��ار 
المجلس الرئاسي، ُمثمناً عالياً ما أنجزه 

المجلس خالل الفترة الماضية.
المجلس  رئيس  السيد  أكد  جانبه  من 
والتعاون  الشراكة  أهمية  على  الرئاسي 
مع الجانب اإليطالي كشريك استراتيجي 

لليبيا، في مختلف المجاالت.
على  االتفاق  االجتماع  وتم خالل  هذا 
ضرورة تنسيق الجهود األمنية والسياسية 

بين البلدين عبر القنوات الرسمية.

رئيس المجلس الرئاسي في ضيافة رئيس 
إيطاليا كأول رئيس ليبي منذ عشر سنوات

التقى فخامة رئيس مجلس النواب 
المستشار” عقيلة صالح” بالُمشاركين 
ف���ي ُم��ل��ت��ق��ى ال��ت��ك��ت��الت وال���ت���ي���ارات 
الختامي  بيانه  الذي صدر  السياسية 
يوم السبت الماضي في مدينة بنغازي 
المطالب  إلى  فخامته  استمع  حيث   ،
من  الُمقدمة  القانونية  والمقترحات 
الُمشاركين في الُملتقى، مبدياً ترحيبُه 
التكتالت  ُملتقى  عن  الصادر  بالبيان 
ش��ارك  ال���ذي  السياسية  وال��ت��ي��ارات 
فيه 15 تكتاًل وتياراً سياسياً من كل 

مناطق ليبيا.
وأكد فخامة رئيس مجلس النواب 
خ��الل ال��ل��ق��اء على ض���رورة إج��راء 

االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة ال��ُم��ب��اش��رة 
الُمحدد  موعدها  في  والبرلمانية 
في 24 ديسمبر 2021.م ، مشيراً 
إلى أن مجلس النواب لديه القاعدة 
الدستورية والقوانين الألزمة إلجراء 

 ، الُمحدد  الموعد  في  االنتخابات 
االنتخاب  ب��أن  فخامته  أوض��ح  كما 
الليبي  الشعب  للرئيس من  المباشر 
في  األزم����ة  حلحلة  ف��ي  س��يُ��س��اه��م 

ليبيا.

ع���ق���د رئ���ي���س ح��ك��وم��ة 
السيد  ال��وط��ن��ي��ة  ال���وح���دة 
»ع��ب��دال��ح��م��ي��د ال��دب��ي��ب��ة« 
رئيس  م��ع  ب��ن��اًءا  اجتماعاً 
السيد  البريطاني  ال���وزراء 
»ب���وري���س ج��ون��س��ون« اي��وم 
وتناول  الماضي،  الخميس 
الوحدة  اللقاء عمل حكومة 
إلع��ادة  المستمر  الوطنية 
اس���ت���ق���رار ل��ي��ب��ي��ا وإع����داد 
انتخابات  إلج����راء  ال��ب��الد 

آمنة وحرة ونزيهة.
وناقش الجانبان ضرورة 
األجانب  المرتزقة  خ��روج 
من األراضي الليبية واعادة 

توحيد الجيش.

كما تناول اللقاء النقاش 
ذات  ال����م����ج����االت  ح������ول 
ال��م��ش��ت��رك بما  االه��ت��م��ام 
ف��ي ذل��ك االم���ن ف��ي ليبيا 

والمنطقة.
وأك�����د رئ���ي���س ال������وزراء 
البريطاني بوريس جونسون 

دع����م����ه ل���ج���ه���ود رئ���ي���س 
ال��ح��ك��وم��ة ع��ب��د ال��ح��م��ي��د 
االستقرار  إلحالل  الدبيبة 
إلى  و”االن��ت��ق��ال  البالد  في 

الديمقراطية”.
وج����اء ف��ي ب��ي��ان ص��ادر 
ال���وزراء  رئ��ي��س  ع��ن مكتب 

ال��ب��ري��ط��ان��ي ف���ي أع��ق��اب 
أن  الدبيبة،  م��ع  مباحثاته 
ال��ج��ان��ب��ي��ن ب��ح��ث��ا “ال��ق��ل��ق 
ال��ق��ائ��م ب��ش��أن األم����ن في 
ذلك حضور  في  بما  ليبيا، 
المقاتلين األجانب المزعزع 
ل����الس����ت����ق����رار، وأه���م���ي���ة 
إج��راء  ف��ي  التقدم  تحقيق 
االن��ت��خ��اب��ات ال��وط��ن��ي��ة في 

ديسمبر”.
بافتتاح  جونسون  ورحب 
المكتب األوروبي للمؤسسة 
الليبية  ل��ل��ن��ف��ط  ال��وط��ن��ي��ة 
جونسون  واتفق  لندن،  في 
والدبيبة على زيادة التجارة 
واالستثمارات بين البلدين.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي الُمشاركين في ملتقى التكتالت والتيارات السياسية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني
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ن��اص��ر ب���ن ج��اب��ر

رمضان عمر  علي 

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

حق الرد مكفول . ●

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

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

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

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

ترأس عضو مجلس النواب الليبي 
ونائب رئيس البرلمان العربي حسن 
البرغوثي اجتماع اللجنة المشتركة 
التشريعات بحضور روساء  لتوحيد 
في  الدائمة  اللجان  روس��اء  ون��واب 

البرلمان العربي .
حيث ناقش االجتماع الربط بين 
واالتفاقيات  االسترشادية  القوانين 
تضمن  كما   ، واإلقليمية  العربية 
آلية توحيد التشريعات التركيز على 
الموضوعات المستحدثة في مجال 
اختصاص اللجان الدائمة باإلضافة 
يعمل  تشريعي  مرصد  انشاء  إل��ى 
ال��دول  استفادة  م��دى  قياس  على 

يعتمدها  التي  القوانين  العربية من 
البرلمان العربي.

كما شارك عضو مجلس النواب 
الليبي وعضو اللجنة االقتصادية في 
البرلمان العربي الدكتور عبدالسالم 

نصية في االجتماع المشترك الذي 
جمع اللجنة مع اللجنة االقتصادية 
في البرلمان المصري، حيث ناقش 
االستثمارات  دع��م  سبل  االجتماع 
االقتصادية  القطاعات  في  العربية 

الهامة وكذلك االتفاقيات والقوانين 
المتعلقة بالقضايا االقتصادية .

إعادة  وأك��د نصية على ض��رورة 
االق��ت��ص��ادي��ة  االت��ف��اق��ي��ات  تقييم 
ال���ع���رب���ي���ة وح�����ث ال���ب���رل���م���ان���ات 
التعريف  على  العربية  والمجالس 
قاعدة  وإي��ج��اد  وبمميزاتها،  بها 
من  االت��ف��اق��ي��ات  لتنفيذ  مشتركة 
واالتجاه  االقتصادي  التكامل  حيث 
نحو القطاع الخاص وتطوير حركة 
لبناء  ال��ج��ه��ود  وب����ذل  االق��ت��ص��اد 
المحافظة  مع  الخاص  االقتصاد 
في  ل��ل��دول  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ع��ل��ى 

المجال االقتصادي.

حسن البرغوثي يترأس اجتماع اللجنة المشتركة لتوحيد التشريعات في البرلمان العربي

ال��ن��واب  مجلس  ع��ض��و  ش���ارك 
فلسطين  ل��ج��ن��ة  وع��ض��و  ال��ل��ي��ب��ي 
ب���ال���ب���رل���م���ان ال���ع���رب���ي ال���دك���ت���ور 
االجتماع  ف��ي  نصية  عبدالسالم 
ال��ذي  فلسطين  للجنة  ال��خ��ام��س 
عقد بمقر األمانة العامة بالبرلمان 
المصرية  العاصمة  ف��ي  ال��ع��رب��ي 
القاهرة ، بحضور مستشار الشؤون 
النواب  مجلس  بديوان  البرلمانية 

الليبي .
واس��ت��ع��رض��ت ال��ل��ج��ن��ة خ��الل 
اجتماعها الخطوات المتخذة حيال 
الصادر عن  العربي  البرلمان  قرار 
في  عقدت  التي  الطارئة  الجلسة 
جامعة  بمقر  الماضي  مايو  شهر 
ناقشت  ح��ي��ث   ، ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 
لسلطات  المستمرة  االن��ت��ه��اك��ات 

االح����ت����الل ف���ي م��دي��ن��ة ال��ق��دس 
المحتلة و اعتداءاتها على المسجد 
األقصى والتهجير القسري األهالي 
على  وال��ع��دوان  ج��راح  الشيخ  حي 

قطاع غزة.
النواب  مجلس  أكد عضو  حيث 

نصية  عبدالسالم  الدكتور  الليبي 
كافة  تنفيذ  متابعة  ض���رورة  على 
اإلجراءات التي احيلت إلى العديد 
من المؤسسات البرلمانية اإلقليمية 
 ، الحقوقية  المنظمات  و  والدولية 
الفتا إلى ضرورة مخاطبة االتحاد 
حصول  ضد  والتحرك  االفريقي 
الكيان الصهيوني على صفة مراقب 
االستراتيجيات  وض��ع  و  باالتحاد 

لتنفيذ ذلك .
لجنة  ب����أن  ب���ال���ذك���ر  ال���ج���دي���ر 
ف��ل��س��ط��ي��ن ب��ال��ب��رل��م��ان ال��ع��رب��ي 
حول  ختامي  بيان  مشروع  أع��دت 
األراض��ي  ف��ي  ال��وض��ع  مستجدات 
المحتلة سوف ي�صدر عن الجلسة 
العامة للبرلمان العربي يوم السبت 

المقبل .

ال��ن��واب  أع��ض��اء مجلس  ش���ارك 
الليبي األعضاء في البرلمان العربي 
ف��ي اج��ت��م��اع��ات ال��ل��ج��ان ال��دائ��م��ة 
عقدت  التي  العربي  البرلمان  في 
انعقادها األول  اجتماعاتها في دور 

للفصل التشريعي الثالث. 
وص����رح ع��ض��و م��ج��ل��س ال��ن��واب 
الليبي نائب رئيس البرلمان العربي 
ح��س��ن ال��ب��رغ��وث��ي ع��ق��ب اج��ت��م��اع 
االجتماع  ب��أن  السياسية  اللجنة 
مستجدات  ابرزها  بنود  عدة  تناول 
تشكيل حكومة  الليبية من  األوضاع 
الوحدة الوطنية مؤخرا وكذلك دفع 

الرامية  بالجهود  العربي  البرلمان 
في  االستحقاقات  استكمال  إل��ى 
ليبيا واجراء االنتخابات في موعدها 

باإلضافة الى متابعة مؤتمر برلين.
ال��ن��واب  مجلس  ع��ض��و  وش����ارك 
في  نصية  ال��س��الم  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور 

االقتصادية  الشؤون  لجنة  اجتماع 
الحالة  تقرير  ناقش  الذي  والمالية 
عام  عن  العربي  للعالم  االقتصادية 
االجتماع  ب��أن  موضحا  2020.م 
ن���اق���ش أي���ض���ا ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي 
العربية  االق��ت��ص��ادي��ات  ت��واج��ه��ه��ا 

وسوف يكون هناك توصيات تصدر 
وكذلك  الخصوص  بهذا  اللجنة  عن 
االقتصادي  ك��ورون��ا  جائحة  تأثير 

على الدول العربية.
كما شاركت عضو مجلس النواب 
لجنة  اجتماعات  في  الالفي  أحالم 
ناقش  حيث  االجتماعية  ال��ش��ؤون 
تقرير  اع��ت��م��اد  اع��م��ال��ه��ا  ج����دول 
العربي  للعالم  االجتماعية  الحالة 
استعراض  وكذلك  الماضي  العام 
مستجدات العمل على إعداد التقرير 
في  العربية  ال��دول  بجهود  الخاص 

التعامل مع جائحة كورونا.

الديوان – المرصد
ضرورة   2 برلين  مؤتمر  في  المشاركون  أكد 
ال���24  في  وتشريعية  رئاسية  انتخابات  إج��راء 
من ديسمبر المقبل وفًقا للمتفق عليه واستمرار 

الحوار الوطني الشامل.
الختامي  بيانهم  في  ج��اء  المشاركين  تأكيد 
التشديد  تم  وفيه  المرصد،  عليه  اطلعت  ال��ذي 
والقوات  األجانب  المرتزقة  خروج  ض��رورة  على 
تأخير، فضاًل  دون  ليبيا من  أنحاء  األجنبية من 
عن االلتزام بما تم التعهد به في مؤتمر برلين 1 

في ال�19 من يناير عام 2020.
وأضاف البيان: إن كل هذا االلتزامات جاءت 
ملتقى  قبل  م��ن  المعتمدة  الطريق  خ��ارط��ة  ف��ي 
الحوار السياسي، وهو ما يحتم اعتماد الترتيبات 
قطاع  وإصالح  الالزمة،  والتشريعية  الدستورية 
األمن، ووضعه بقوة تحت إشراف وسلطة رقابة 
ال��ع��ادل  التخصيص  وض��م��ان  م��وح��دة،  م��دن��ي��ة 

والشفاف للموارد في جميع أنحاء البالد.
انتهاكات  معالجة  وج��وب  على  البيان  وش��دد 
اإلنساني  والقانون  اإلن��س��ان  حقوق  وت��ج��اوزات 
الدولي، والبدء في عملية مصالحة وطنية شاملة 

تم  فيما  انتقالية،  وعدالة  الحقوق  على  وقائمة 
ب��األط��راف  المشاركة  ال���دول  قبل  م��ن  اإلش���ادة 
الصراعات  صفحة  لطي  الستعدادها  الليبية 

الماضية وراءها.
وثمن البيان موقف األطراف الليبية التخاذها 
وإنهاء  المؤسسات  توحيد  نحو  ج��ادة  خطوات 
االنتقال السياسي، مع إعادة تأكيد االلتزام القوي 
المتحدة  األمم  تيسرها  التي  السياسية  بالعملية 
وتقودها ليبيا، واالمتناع عن التدخل في الصراع 
الجهات  جميع  وحث  الداخلية،  الشؤون  في  أو 

الدولية الفاعلة على أن تحذو حذوها.
وأع���رب ال��ب��ي��ان ع��ن االل��ت��زام ب��دع��م مجلس 
ال��وح��دة  وحكومة  ال��رئ��اس��ي  والمجلس  ال��ن��واب 

الوطنية ودعوة هذه السلطات التخاذ المزيد من 
الخطوات إلعادة توحيد البالد، حاًثا بقوة جميع 
أعضاء األمم المتحدة على احترام ودعم التنفيذ 

الكامل التفاق وقف إطالق النار.
وأشاد البيان بلجنة ال�10 العسكرية المشتركة 
والحفاظ  النار  إطالق  وقف  اتفاق  إلى  لتوصلها 
جميع  معالجة  أهمية  على  التأكيد  م��ع  عليه، 
بما  بالكامل،  تنفيذه  أجل  المعلقة من  التحديات 
واإلفراج  الثقة  بناء  إج��راءات  استكمال  في ذلك 
الطريق  وفتح  األل��غ��ام  وإزال���ة  المحتجزين  ع��ن 

الساحلي.
وأض����اف ال��ب��ي��ان: إن اإلج������راءات ال��واج��ب 
أمنية  مؤسسات  إنشاء  أيًضا  تشمل  استكمالها 

المجلس  ورق��اب��ة  سلطة  تحت  م��وح��دة  وطنية 
على  بناء  الوطنية،  ال��وح��دة  وحكومة  الرئاسي 
تجديد  مع  الجارية،  والجهود  القاهرة  محادثات 
في  اإلره��اب  مكافحة  إلى  الحاجة  على  التأكيد 
ليبيا بجميع الوسائل، وفًقا لميثاق األمم المتحدة 

والقانون الدولي.
عن  لالبتعاد  األط���راف  جميع  البيان  ودع���ا 
المتحدة،  األم��م  بقائمة  المدرجين  اإلرهابيين 
أنشطة  أي  عن  الفاعلة  الجهات  جميع  وامتناع 
حظر  مع  تتعارض  أو  الصراع  تفاقم  إلى  ت��ؤدي 
أو  الدولي  األم��ن  مجلس  فرضه  ال��ذي  األسلحة 
تمويل  ذلك  في  بما  النار،  إط��الق  وقف  اتفاقية 
القدرات العسكرية أو تجنيد المقاتلين والمرتزقة 

األجانب.
وأشار البيان إلى االلتزام بدعم حكومة الوحدة 
الخدمات  تقديم  لتحسين  جهودها  في  الوطنية 
إم��دادات  واستعادة  الليبي،  للشعب  األساسية 
الطبية  وال��خ��دم��ات  والتعليم  والكهرباء  المياه 
الفساد  ومكافحة  كورونا،  اللقاحات ضد  وتوفير 
وإنعاش وتنويع االقتصاد الوطني، والمشاركة في 

إعادة إعمار البنية التحتية للبالد.

النائب عبدالسالم نصية يشارك في اجتماعات 
لجنة فلسطين بالبرلمان العربي

أعضاء مجلس النواب األعضاء في البرلمان العربي يشاركون في اجتماعات اللجان الدائمة في البرلمان

البيان الختامي ل� برلين 2: ال بد من خروج المرتزقة والقوات األجنبية من ليبيا

عقد عضو مجلس النواب 
السيد /  الكفرة  عن مدينة 
مع  اجتماعا  امغيب  سعيد 
بعثة مفوضية شؤون  رئيس 
السيد  ليبيا  في  الالجئين 
حيث  كافاليري،  ب��ول  ج��ون 
تناول االجتماع الذي حضره 
مدير مكتب دعم السياسات 
البرلمانية والبحوث بديوان 
مجلس النواب ومدير مكتب 
المتحدة  األم���م  مفوضية 
ل����ش����ؤون ال���الج���ئ���ي���ن ف��ي 
المهاجرين  أوض��اع  بنغازي 
واولويات  الكفرة  في مدينة 
المساعدة والدعم للنازحين 
وال��م��ه��اج��ري��ن ف���ي م��راك��ز 
توفير  على  والعمل  اإلي��واء 

إحتياجاتهم األساسية. .
وأك�������د ع���ض���و م��ج��ل��س 
على  امغيب  سعيد  النواب 
ضرورة خلق تنمية مستدامة 
على  و  الحدودية  بالمناطق 
اهمية بناء قدرات السلطات 
المجال  في  العاملة  األمنية 
اإلنساني، الفتا إلى ضرورة 
ليبيا  مصالح  بين  التوفيق 

حقوق  واح��ت��رام  وسيادتها 
االن��س��ان ف��ي ال��ت��ع��ام��ل مع 

ملف الالجئين.
بعثة  رئيس  ابدى  وبدوره 
الالجئين  ش��ؤون  مفوضية 
بول  ج��ون  السيد  ليبيا  في 
ع���ن اس���ت���ع���داد م��ف��وض��ي��ة 
التعاون  لتطوير  الالجئين 

في هذا المجال .

عضو مجلس النواب سعيد امغيب يعقد اجتماعًا مع 
رئيس بعثة المفوضية السامية لالجئين بليبيا



الحميد  ع��ب��د  ال��ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  ال��ت��ق��ى 
ال��دب��ي��ب��ة، ي���وم ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي وزي��ر 
على  بلينكين،  أنتوني  األمريكي  الخارجية 

هامش مؤتمر برلين الثاني.
ال��دب��ي��ب��ة أن ج���ه���ود ح��ك��وم��ة  وأوض������ح 
إلع��داد  ال��ن��ط��اق  واس��ع��ة  الوطنية  ال��وح��دة 
توحيد  وإع��ادة  المقبلة،  لالنتخابات  ليبيا 
األساسية،  الخدمات  وتوفير  المؤسسات 
ودعم الحوكمة الالمركزية، وتحقيق التوزيع 
لعملية  األول���ى  وال��م��راح��ل  للموارد  ال��ع��ادل 

المصالحة طويلة المدى.
وشّدد الدبيبة على األهمية الملحة إلخراج 

الشرعيين  غير  األج��ان��ب  المرتزقة  جميع 
لتحقيق  ليبيا  من  المسلحة  والمجموعات 

األمن، في إطار خطة شاملة.
مع  ال��ت��ع��اون  خ��الل  “م��ن  الدبيبة:  وق���ال 

الواليات المتحدة وبشكل فوري فيما يتعلق 
لليبيا  يمكن  األج��ان��ب؛  المرتزقة  بمغادرة 
نجاح  قصة  لتصبح  جديدة  مرحلة  تبدأ  أن 

ديمقراطية مستقرة وآمنة”.

األرب��ع��اء  ي��وم  م��س��اء  اجتمع 
الوحدة  الماضي رئيس حكومة 
»عبدالحميد  السيد  الوطنية 
األلمانية  بالمستشارة  الدبيبة« 
بمبنى  ميركل«  »أنجيال  السيدة 
المستشارية االتحادية، بحضور 
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي 
ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس 

الوزراء ورئيس الحكومة.

وخ���ص���ص ه����ذا االج��ت��م��اع 
لتقييم نتائج مؤتمر برلين الثاني 
وتطوير اوجه التعاون السياسي 

واالقتصادي بين البلدين.
وت���ق���دم رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة 
ب��ال��ش��ك��ر ل��ج��م��ه��وري��ة أل��م��ان��ي��ا 
استضافتها  ع��ل��ى  االت��ح��ادي��ة 
األول  برلين  مؤتمري  ألع��م��ال 

والثاني حول ليبيا.

الوحدة  والغاز في حكومة  النفط  وزارة  اعتبرت   
الوطنية تصريحات سفير الواليات المتحدة ومبعوثها 
الخاص لليبيا السفير ريتشارد نورالند “تدخال علنيا 

في الشئون الداخلية للدولة الليبية”.
وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة األنباء الليبية 
نسخة منه إنها “طالعت ما صدر عن سفارة الواليات 
المتحدة األمريكية في ليبيا من تصريحات منسوبة 
المؤسسة  إدارة  مجلس  برئيس  لقائه  عقب  للسفير 

الوطنية للنفط”.
وأعربت الوزارة في بيانها عن “استنكارها الشديد 
مناسبة  غير  عبارات  من  التصريح  تضمنه هذا  لما 
تصدر عن سفير دولة تعد من قبيل التدخل العلني 

في الشئون الداخلية للدولة الليبية”.
وأش��ارت إلى أن “األم��ر يمس صميم عمل وزارة 
للدولة  الهام  القطاع  هذا  ترأس  التي  والغاز  النفط 

الليبية وللشعب الليبي”.
والجمعة، أدرجت سفارة الواليات المتحدة تدوينة 
فيها  ق��ال  للسفير  ونسبتها  الرسمي  حسابها  عبر 
تظل  للنفط  الوطنية  للمؤسسة  الفنية  )الكفاءة  إن 

التزام  مع  باالشتراك  لليبيا  المهمة  المكاسب  أحد 
جميع  لصالح  الموارد  هذه  باستخدام  النفط  وزارة 

الليبيين(.
هذا  إن  بيانها  ف��ي  وال��غ��از  النفط  وزارة  وق��ال��ت 
التدخل في الشأن الليبي غير مقبول، ويمس السيادة 
وثرواتها  الدولة  م��وارد  ب��إدارة  يتعلق  فيما  الوطنية 

الوطنية.
وأضافت أن “ليبيا اآلن لها حكومة وحدة وطنية، 

متوافق عليها من جميع الليبين، وتم منحها الثقة من 
ِقبل مجلس النواب الليبي، وهي المسئولة أمام كافة 
الليبين بإستخدام موارد الدولة لصالح كافة الليبين”.
وتابعت الوازرة في بيانها أنها “هي األداة الحكومية 
المسئولة عن قطاع النفط”، الفتة إلى أن “المؤسسة 
تتبع  التي  الجهات  للنفط ما هي إال إحدى  الوطنية 

هذه الوزارة”، وفق البيان.
وأشارت إلى أن “ما صدر من تصريح يعتبر تدخل 
هو  وبالتالي  ال���وزارة  عمل  شئون  ف��ي  مقبول  غير 
تدخل في الشأن الداخلي الليبي، على نحو يفهم منه 
محاولة لتقويض جهود حكومة الوحدة الوطنية إلبعاد 
الليبيين  منه  عانى  الذي  المؤسسي  اإلنقسام  شبح 

لسنوات طويل”.
يذكر ان السفارة كانت سلمت مصطفى صنع الله، 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خالل 
شهر فبراير الماضي، وسام “بطل مكافحة الفساد”، 
أنتوني  األميركي  الخارجية  وزي��ر  عنه  أعلن  ال��ذي 
بلينكين، باعتبار أن المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة 

محايدة وتكنوقراطية تعمل لصالح جميع الليبيين.

الدبيبة: المصالحة الوطنية يجب أن تكون عنوان وبوابة دخول للعملية السياسية

رئيس الحكومة يقف على أوضاع شبكة الكهرباء

الدبيبة يؤكد لوزير الخارجية األمريكي ضرورة إخراج جميع المرتزقة من ليبيا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجتمع مع المستشارة األلمانية

وزارة النفط : تصريحات السفير األمريكي حول القطاع تدخل علني في شؤون ليبيا الداخلية

أخبار3
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 ن��اق��ش ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ال��ص��دي��ق ال��ص��ور، 
الدولة،  أم��الك  على  التعدي  ظاهرة  تنامي 
وذلك خالل اجتماع عقده مع وزير اإلسكان 
البلدي،  ال��ح��رس  جهاز  ورئ��ي��س  والتعمير، 
ورئيس مجلس إدارة مصلحة أمالك الدولة، 
الخدمات  لشركة  التسييرية  اللجنة  ورئيس 
البلديات  عمداء  بحضور  طرابلس،  العامة 

بطرابلس.
تحقيق  لجنة  رئيس  االجتماع  حضر  كما 
النوعي  الداخلة ضمن االختصاص  الجرائم 
لجهازي الحرس البلدي والشرطة الزراعية، 

بدائرة مكتب المحامي العام طرابلس.
اضطالع  موجب  على  العام  النائب  وأك��د 
وجهاز  وال��م��راف��ق،  اإلس��ك��ان  وزارة  م��ن:  كل 
الزراعية،  الشرطة  وجهاز  البلدي،  الحرس 
ومصلحة أمالك الدولة، ومصلحة التخطيط 
حماية  بمنظومة  المحدد  بدورها  العمراني، 
الالزمة؛  اإلج��راءات  باتخاذ  الدولة،  أمالك 
ال��م��ش��اري��ع  ذل���ك  ف��ي  ب��م��ا  ل��ل��ح��ف��اظ عليها 
ملكيتها  نزعت  التي  واألراض���ي،  الزراعية 
الالزمة  العناية  ب��دل  م��ع  العامة،  للمنفعة 
للحيلولة دون المساس بالمخطط التفصيلي.
وطلب النائب العام من المجتمعين موافاته 
تعرضت  التي  التعدي  يفصل حاالت  بتقرير 
لها أمالك الدولة خالل السنوات الماضية؛ 

لمباشرة إجراءات التحقيق حيالها.
بوقف  ت��ق��ض��ي  ال��ت��ي  تعليماته  وأص����در 
تتم  التي  المخالفة  ظاهرة  البناء  عمليات 
على أراضي المشاريع الزراعية بالتنسيق مع 

الجهات األمنية المختصة.

عبدالله  ال��رئ��اس��ي  المجلس  عضو  ق��ال 
المبادرات  بكل  يرّحب  المجلس  إن  الالفي: 
اإلسهام  شأنها  من  التي  والدولية  المحلية 
لكنه  حقيقية،  وطنية  مصالحة  تحقيق  في 
تجاوز  يرفض بشكل قاطع  الوقت  نفس  في 
كان  مهما  والرسمية  الشرعية  السلطات 

الهدف المعلن لهذه المبادرات.
ال��الف��ي وف���ي ت��ص��ري��ح��ات خ��اص��ة، أك��د 
غير  األجنبية  المنظمات  م��ع  ال��ت��ع��اون  أن 
الحكومية تنظمه قوانين ونظم ولوائح محلية 

تحفظ سيادة ليبيا.
وقد  للجميع  مفتوحة  “أبوابنا  وأض���اف: 
آليات  العتماد  ملتقيات  تنظيم  في  شرعنا 
ال��ى  وال��ت��ي ستصل  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ص��ال��ح��ة 
خمسة ملتقيات وذلك لمنح الفرصة للجميع 
للمشاركة في هذا العمل الوطني من الداخل 

دون الحاجة لعقدها خارج ليبيا”.

النائب العام يبحث في اجتماع موّسع تنامي 
ظاهرة التعدي على أمالك الدولة

الالفي: نرّحب بمبادرات المصالحة الوطنية 
لكننا نرفض تجاوز السلطات الشرعية

 قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة 
إنه ال عودة للحرب، وال للعبث بثروات ليبيا، 

وال للخالف خارج طاولة الحوار.
برلين  مؤتمر  خالل  كلمته  وفي  الدبيبة 
أضاف: “لن أدخر جهدا لتذليل كل العقبات 
إلتاحة الفرصة للشعب الختيار من يمثله، 
بالتوجه لالنتخابات في موعدها المحدد”.
موعد  ع��ن  أش��ه��ر   6 “يفصلنا  وت��اب��ع: 
االن��ت��خ��اب��ات وم����ازال ال��خ��الف ال��داخ��ل��ي 

والمصالح الضيقة تعيق المسيرة”.
التحسن في  أنه رغم  إلى  الدبيبة أشار 
لم  الميزانية  زال��ت  ما  المؤسسات  عمل 
توحد  لم  السيادية  والمناصب  بعد  تعتمد 

بعد.
أن  أك��د  األم��ن��ي،  بالملف  بتعلق  وفيما 
مسألة األمن في ليبيا غير مستقرة بسبب 

العسكرية  القوات  وبعض  المرتزقة  وجود 
عدة  ف��ي  سياسية  ت��وج��ه��ات  لديها  ال��ت��ي 

مناطق بالبالد.
وحول المصالحة الوطنية، قال الدبيبة: 
بل  ش��رط  وليست  م��س��ار  المصالحة  إن 
يجب أن تكون عنوان وبوابة دخول للعملية 
النازحين  عودة  ضرورة  مؤكًدا  السياسية، 
بالمشاركة  لهم  والسماح  مناطقهم،  إل��ى 

السياسة دون إقصاء.
التوزيع  ب��دء  إل��ى ض��رورة  الدبيبة  ون��ّوه 
المكانية  التنمية  وخلق  لإليرادات  العادل 
في مختلف ربوع البالد للتخفيف من وطء 

المركزية على حياة الليبيين.

وق����ف رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة عبد 
ال��ح��م��ي��د ال��دب��ي��ب��ة، ي���وم اإلث��ن��ي��ن 
الشبكة  أوض����اع  ع��ل��ى  ال��م��اض��ي، 
إدارة  مجلس  رئ��ي��س  م��ع  ال��ع��ام��ة 
ال��ش��رك��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ك��ه��رب��اء وئ��ام 
زيادة  ألسباب  باإلضافة  العبدلي، 
من  أنجز  وم��ا  االنقطاع  س��اع��ات 
العاجلة  الخطة  في  الشركة  قبل 

المعتمدة.
اللقاء  “ال��دب��ي��ب��ة” خ��الل  وأك���د 
للخطة  اليومية  المتابعة  ض��رورة 
على  مشددا  المقترحة،  العاجلة 
أهمية ظهور رئيس الشركة إعالمّيًا 
بالشركة،  اإلدارات  م��دي��ري  م��ع 
أمام  الليبي  الشعب  أبناء  ووض��ع 

التفاصيل المتعلقة بالشبكة.
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اج��ت��م��ع وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة ال��س��ي��د 
إب���راه���ي���م ال���ع���رب���ي م���ع ك���ل من 
اللدائن  لبحوث  الليبي  المركز 
للمواصفات،  ال��وط��ن��ي  وال��م��رك��ز 
بالوزارة،  اإلدارات  مديري  وبعض 
وخبراء من جامعة الزنتان وجامعة 

المرقب.
وض��ع  كيفية  االج��ت��م��اع  ت��ن��اول 
آلية للحد من االستعمال المفرط 
لها  لما  البالستيكية،  لألكياس 
من أض��رار صحية وأض��رار على 
والتلوث  والبحرية،  البرية  الحياة 
ع��ام،  بشكل  وال��ب��ص��ري  ال��ب��ي��ئ��ي 
وعدم تحلل هذه االكياس وبقائها 

مئات السنين.
مسودة  وضع  على  االتفاق  وتم 
واستيراد  تصنيع  منع  بشأن  قرار 
البالستيكية  األك��ي��اس  وت����داول 
أح���ادي���ة االس��ت��ع��م��ال ح��ت��ى يتم 
من  ال���وزراء  مجلس  إل��ى  أحالتها 

اجل إقرارها.

العامة  اإلدارة  بمقر  اجتمع 
من  وف��د  التونسية  للجمارك 
الجمارك الليبية ؛ لمتابعة تنفيذ 
الليبية  الجمارك  مدير  اتفاقية 
مع نضيره  سليمان علي سالم، 
ال��ت��ون��س��ي خ����الل اج��ت��م��اع��ه��م 
الماضية،  األي����ام  ع��ق��د  ال���ذي 
الجمركي،  المنفذ  تفعيل  بشأن 
وت��س��ه��ي��ل ح��رك��ة ال��م��س��اف��ري��ن 
والسلع  البضائع  تدفق  وسهولة 

بين البلدين.
الليبي  الوفد  أن  إلى  ويشار 
ال��ع��ام��ة  اإلدارة  م��دي��ر  ض���م 
ل��م��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��ري��ب ورئ��ي��س 
أج��دي��ر  رأس  ج��م��رك  م��رك��ز 
اإلدارة  وم���دي���ر  ال����ح����دودي، 
التعاون  مكتب  ومدير  الفنية، 

الدولي بالمصلحة.

وزارة البيئة تناقش كيفية 
وضع آلية للحد من االستعمال 
المفرط لألكياس البالستيكية

اتفاقية ليبية تونسية إلعادة 
عمل منفذ رأس إجدير

لجنة مشتركة بين وزارَتي التعليم والخدمة المدنية لحل مشاكل المعّلمين

وزارة التعليم: احتساب عالوة الحصة للمعلمين 
سيكون ابتداًء من الدراسة الفعلية لكل مدرسة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي إحدى المواطنات المتفوقات علميا

مباحثات ليبية تونسية للتعاون في مجال الرعاية االجتماعية

وزارة الداخلية تناقش تسهيل إجراءات دخول العمالة البنغالية إلى سوق العمل الليبي

جرت مباحثات ثنائية األربعاء 
ال��م��اض��ي، ب��ي��ن وزي����رة ال��ش��ؤون 
االج��ت��م��اع��ي��ة وف����اء ال��ك��ي��الن��ي، 
والسفير التونسي لدى ليبيا أسعد 
تعزيز  سبل  لمناقشة  العجيلي؛ 
الشقيقين  البلدين  بين  التعاون 
االجتماعية.  الرعاية  مجال  في 
حول  للحديث  الجانبان  وتطرق 
في  المستقبلي  ال��ت��ع��اون  آف���اق 
بين  االجتماعية  الرعاية  مجال 

البلدين.

من جانبه، وّجه السفير باإلنابة 
االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزي���ر  ع��ن 
التونسي؛ دعوة إلى الوزيرة لزيارة 
تونس، وأبدت الوزيرة قبولها على 

أن يحدد موعدها الحًقا.
كما تناول اللقاء طرح جملة من 
القضايا ذات االهتمام المشترك، 
االتفاقيات  تفعيل  مقدمتها  في 
ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا 
في  تصب  وال��ت��ي  البلدين،  بين 

مصلحة الشعبين الشقيقين.

للشؤون  الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  اجتمع 
الخميس  يوم  سعيد،  محمود  عميد  العامة 
مسعود  البنغالي  البرلمان  بعضو  الماضي، 
البنغال  لدولة  السابق  والسفير  تشودوري، 

لدى ليبيا الشيخ اسكندر.
االج��ت��م��اع ال���ذي عقد ب��دي��وان ال���وزارة 
إجراءات  وتسهيل  تنظيم  ناقش  بطرابلس، 
إلى سوق  البنغال  دول��ة  من  العمالة  دخ��ول 
والقوانين  ال��ش��روط  وف��ق  الليبي،  العمل 

واللوائح المعمول بها في ليبيا.

موسى  والتعليم،  التربية  وزي���ر  اّت��ف��ق 
ال��م��ق��ري��ف، ال��ث��الث��اء ال��م��اض��ي، م��ع وزي��ر 
على  الخوجة؛  عبدالفتاح  المدنية  الخدمة 
لحل  الوزارتين  بين  مشتركة  لجنة  تشكيل 
قابلة  الحلول  وإي��ج��اد  العالقة  المشاكل 

للتطبيق.
المتعثرة  ال��ع��ق��ود  االج��ت��م��اع  ون���اق���ش 
ِبين الُجدد، والمالك الوظيفي للعام  والُمنََسّ
المعلمين،  مع  التعاقد  وإج��راءات  2017م 
المطابقة  واعتماد  المالية  واإلف��راج��ات 

كأساس ألي إجراء يتم مع وزارة المالية.

وأح�������اط “ال���م���ق���ري���ف” ال��ح��اض��ري��ن 
باستحداث “إدارة شؤون المراقبات” وذلك 
للمساهمة في حلحلة أي إشكاالت، ُمشدداً 
وقابلة  واضحة  بآلية  العمل  ض��رورة  على 
البيانات  منظومة  إلى  والرجوع  للتطبيق، 

بالوزارة.
بيانات  استعراض  االجتماع  خالل  وتم 
وبيانات  بالوزارة،  التربويين  غير  المعلمين 
االحتياطي العام، واالحتياطي في حراسات 
المرافق التعليمية، ومقترح التنظيم اإلداري 

لوزارة التربية والتعليم.

والتوثيق  المعلومات  مركز  مدير  وّجه 
بوزارة التربية والتعليم، كتاًبا إلى مراقبي 
ب��ال��ب��ل��دي��ات، بشأن  ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

احتساب عالوة الحصة للمعلمين.
قرار  إلى  “باإلشارة  الكتاب  في  وجاء 
وزير التربية والتعليم رقم )47( الصادر 
تشكيل  ب��ش��أن  \2021م   5\26 ف��ي 

للمعلمين  الحصة  ع��الوة  لمتابعة  لجنة 
 -  2020 ال��دراس��ي  للعام  واإلداري��ي��ن 

2021م”.
سيكون  العالوة  احتساب  “ف��إن  عليه 
ابتداًء من الدراسة الفعلية لكل مدرسة، 
على أن تخصم أيام العطالت الرسمية أو 

أي إيقافات أخرى”

العالي  التعليم  وزي���ر  استقبل 
الوحدة  بحكومة  العلمي  والبحث 
محمد  ع��م��ران  ال��دك��ت��ور  الوطنية 
القيب بديوان الوزارة في طرابلس، 
السيدة أسماء علي ابديوي الباحثة 
بالمركز الليبي لبحوث اللدائن أحد 
للهيئة،  التابعة  البحثية  ال��م��راك��ز 
األول  ال��ت��رت��ي��ب  ع��ل��ى  المتحصلة 
“ماجستير”  تخرج  مشروع  كأفضل 
في  الطبية  ال��ه��ن��دس��ة  م��ج��ال  ف��ي 
مسابقة “جائزة ليبيا لالبتكار” التي 
نظمتها الهيئة الليبية للبحث العلمي 

في شهر مارس 2019.
مدير  االستقبال  مراسم  وحضر 
العلمي  للبحث  الليبية  الهيئة  عام 
ف��ي��ص��ل ع��ب��د ال��ع��ظ��ي��م ال��ع��ب��دل��ي، 

الباحثين  تشجيع  إط��ار  في  وذل��ك 
والمخترعين المبدعين والمتميزين.
مقترحا  قدمت  ابديوي  وأسماء 

الدين جمعة  بدر  الباحث  بمشاركة 
وتصنيع  بتصميم  يتعلق  س��ع��ي��د 
لحماية  ح��ي��وي��ة  بوليمر  ص��ن��ادي��ق 

بالمستشفيات  ال��ط��ب��ي��ة  األط��ق��م 
جائحة  م��ن  ال��ص��ح��ي��ة  وال��م��راك��ز 
كل  إعجاب  ون��ال  ك��ورون��ا،  فيروس 
بتقييم  ُكلف  ال��ذي  الطبي  ال��ك��ادر 
اللجنة  أع��ض��اء  وك��اف��ة  الصناديق 
لمكافحة  االس��ت��ش��اري��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 

جائحة كورونا.
إدارة  ال��ل��ج��ن��ة  أوص������ت  ك���م���ا 
ال���م���ش���روع���ات ب�������وزارة ال��ص��ح��ة 
ب��ال��ت��ع��اون واالس���ت���ف���ادة م���ن ه��ذا 
بمكتب  تسجيله  تم  الذي  المشروع 
البحوث  بمركز  الصناعية  الملكية 

الصناعية.
ال��وزي��ر  وع���د  المناسبة  وب��ه��ذه 
ب��ت��ك��ري��م��ه��ا ودع��م��ه��ا ع��ل��ى أع��ل��ى 

المستويات.
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رفعت  وال��غ��از  النفط  وزارة  وك��ي��ل  بحث 
التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  م��ع  ال��ع��ب��ار، 
ال��م��زروع��ي، سبل  ب��دول��ة االم���ارات ، سهيل 
تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي النفط 
والغاز ،وذلك بناء على تعليمات رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ل�� ) أنه 
عازم على خلق عالقات تجارية مشتركه بين 
البلدين الشقيقين تشجع على جذب االستثمار 
البنية التحتية  النمو والتنمية وتحديث  وخلق 
لقطاع النفط ، وعلى اعتبار أن دولة اإلمارات 
مركزا عالميا للمال واألعمال( على حد تعبير 

العبار. 
ب��دور  ال��م��زروع��ي خ��الل االجتماع  وأش���اد 
أن  مبينا  للنفط،  الوطنية  والمؤسسة  الوزارة 
متبادلة  منفعة  لتحقيق  تتطلع  اإلم���ارات  د 
وفقا  واستثمارية  استراتيجية  شراكات  وبناء 
في  نوعية  نقلة  وإح��داث  الدولية،  للمعايير 

قطاع النفط 
وأوضح المركز االعالمي لوزارات وهيئات 
ومؤسسات حكومة ليبيا أن وكيل وزارة النفط 
نية  جانبه،عن  من  العبار،عّبر  رفعت  والغاز، 
الحميد  عبد  الوحدة  حكومة  رئيس  ورغبة 
من  واالستفادة  البلدين  بين  التعاون  الدبيبة، 
النفط،  قطاع  تطوير  في  اإلماراتية  التجربة 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  أن  مبينا 
سيزور دولة اإلمارات العربية المتحدة رفقة 
لبحث  المحلية،  ال��ش��رك��ات  م��ن  مسؤولين 
البنية  وصيانة  التنمية  مشاريع  في  التعاون 
شأنها  من  التي  االستثمار  وملفات  والتحتية 

تعزيز القطاع المحلي . 

عقد االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة 
والزراعة الليبي اجتماعا مع السفير المصري 
لدى ليبيا محمد سليم وذلك لمناقشة أهمية 
واالستثمار  التجاري  التبادل  حركة  تشجيع 

المشترك بين ليبيا ومصر. 
وأوض��ح��ت ال��م��ص��ادر ب��ات��ح��اد ال��غ��رف ان 
الخطوط  فتح  أهمية  على  أك��دا  الطرفين 
البلدين،  بين  البحرية  وال��خ��ط��وط  الجوية 
وإلغاء كل الرسوم المفروضة على المواطنين 
سبل  وكانت  الحدودية،  المنافذ  في  الليبيين 
تفعيل االتفاقيات المشتركة الليبية المصرية 
والسلع  المواطنين  حركة  بتسهيل  المتعلقة 
االقامة  إج��راءات  إلى  باإلضافة  والبضائع، 
رأس  على  الشقيقين  البلدين  بين  والتملك 

المواضيع المطروحة. 

وكيل وزارة النفط يمهد في االمارات 
لزيارة وفد نفطي ليبي كبير بناء 

على تعليمات الدبيبة 

اتحاد غرف التجارة يبحث وسفير 
مصر لدى ليبيا اجراءات فتح الحدود 

وتسهيل المعامالت التجارية 

لجنة تنظيم وتنسيق الفاعليات والملتقيات تعقد اجتماعها االول برئاسة وزير االقتصاد والتجارة

وزير الدولة للشؤون االقتصادية يترأس االجتماع الثاني لفريق العمل االقتصادي الحكومي

وزير الصناعة: نسعى لتحقيق كل ما من شأنه دعم قطاع الصناعة في ليبيا

وزير الزراعة والثروة الحيوانية يتابع سير العمل بجهاز استثمار مياه 
المرحلة األولى للنهر الصناعي – المنطقة الوسطى

وزيرا النفط والغاز والخدمة المدنية 
يبحثان العالقة بين الوزارتين

والتجارة  االقتصاد  وزير  ترأس   –
رئ���ي���س ل��ج��ن��ة ت��ن��ظ��ي��م ال��ف��اع��ل��ي��ات 
والملتقيات “محمد الحويج” اجتماعا 
الهيئة  إدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  ض���َم 
وش��ؤون  االستثمار  للتشجيع  العامة 
اللجنة  رئ��ي��س  ون��ائ��ب  الخصخصة 
واعضائها لمناقشة خطة عمل اللجنة 

وُسبل تنفيذ مهامها الموكلة لها.
عمل  خطة  االجتماع  واستعرض 
واللوائح  النظم  اع���داد  ف��ي  اللجنة 
الخاصة بتنظيم المعارض والفاعليات 
اع��داد  وك��ذل��ك  الشركات  وتصنيف 
االحتياجات  حسب  للمعارض  خطة 

للمعارض  ثالثية  خطة  على  والعمل 
التي ستقام على كافة ربوع ليبيا.

لقاء  اللجنة  اجتماع  صاحب  كما 
ومدير  للمعارض  العامة  الهيئة  مع 
وشركات  ال��دول��ي  طرابلس  معارض 
ت��ن��ظ��ي��م ال���م���ع���ارض وال��ف��اع��ل��ي��ات 
اع��داد  مقترحات  لبحث  المختلفة 
بتنظيم  ال��خ��اص��ة  وال��ل��وائ��ح  ال��ن��ظ��م 
بهدف  المختلفة  الفاعليات  وتنسيق 
الدولة  استراتيجية  حسب  توظيفها 
االستثمار  بمجاالت  منها  واالستفادة 
النمو  وتحقيق  ال���ص���ادرات  وتنمية 

االقتصادي.

للشؤون  الدولة  وزي��ر  ت��رأس 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��س��ي��د “س��الم��ة 
الغويل” يوم الخميس الماضي، 
اجتماع فريق العمل االقتصادي 
بموجب  ال��م��ش��ك��ل  ال��ح��ك��وم��ي 
القرار رقم )119( الصادر من 
بحكومة  ال��وزراء  مجلس  رئيس 

الوحدة الوطنية.
و تناول االجتماع، الذي عقد 
بمقر المجلس الوطني للتطوير 
االق���ت���ص���ادي واالج��ت��م��اع��ي، 
العمل  وبنود  النقاط  من  عدًدا 
الخاصة بالفريق وآلية متابعتها 
تواجه  التي  الصعاب  وتذليل 

الفريق.
ك��م��ا ت���م خ����الل االج��ت��م��اع، 

م��ن��اق��ش��ة م��ق��ت��رح ال��م��ص��ارف 
اجل  م��ن  بالبلديات  المحلية 
تحقيق تنمية محلية، باإلضافة 
الليبي  ال��ص��ن��دوق  م��ل��ف  إل���ى 
والتنمية  الداخلي  لالستثمار 
لتنويع االقتصاد وتطوير القطاع 

الخاص.
وت��������������دارس ال����ح����ض����ور، 

الممكنة  والحلول  المقترحات 
السكنية  الوحدات  أزمة  إلنهاء 
ودراسة  ونهائي،  جذري  بشكل 
أوجه االستفادة من المؤسسات 

الدولية المالية واالقتصادية.
وب���ح���ث االج���ت���م���اع، آل��ي��ات 
العام  القطاعين  بين  الشراكة 
التنمية  في  ودوره���ا  وال��خ��اص 

واالستفادة من التجارب الدولية 
تنظم  تنفيذية  ل��وائ��ح  إلص���دار 

هذه الشراكة.
وتطرق االجتماع، إلى دراسة 
ت��ح��وي��ل ال��ع��ق��ود اإلداري�����ة إل��ى 

عقود استثمارية.
وشدد االجتماع، على ضرورة 
بين  اليومي  والتواصل  المتابعة 
أعضاء الفريق، لتجهيز البرامج 
الفريق،  مهام  لتنفيذ  المطلوبة 
على أن يكون االجتماع الدوري 
العام  يوليو من  الثالث في 11 

الجاري.
ب�������دوره أك�����د ل���غ���وي���ل ع��ل��ى 
للفريق  الجماعية  المشاركة 

إلنجاح المهام الموكلة إليه.

أك���د وزي���ر ال��ص��ن��اع��ة وال��م��ع��ادن 
أحمد  الوطنية  ال��وح��دة  بحكومة 
النشاطات  لكافة  دعمه  هيسة  أبو 
نموها  تحقيق  ب��ه��دف  الصناعية 

وازدهارها.
ذلك خالل اجتماع عقده ابو هيسة 
مع مجموعة من كبار المصنعين في 
ليبيا وممثلي القطاع الخاص بهدف 
المناقشة، وتبادل األفكار حول دعم 

قطاع الصناعة، كما اطلع أبو هيسة 
والصعوبات  النظر  وج��ه��ات  على 

والمشاكل التي تواجههم.
وب��ح��س��ب ال��ب��ي��ان ال���ص���ادر عن 
أيضا  الهيسة  أب��و  ت��ط��رق  ال����وزارة 
العمل  بيئة  تهيئة  ال��وزارة في  ل��دور 
المناسبة للنمو والتطوير فضال عن 
االتفاق على تكثيف اللقاءات وتبادل 

الرؤى واألفكار العملية .

أل��ت��ق��ى وزي�����ر ال���زراع���ة 
)حمد  الحيوانية  وال��ث��روة 
مع  المريمي(  ال���رازق  عبد 
بجهاز  االدارة  لجنة  رئيس 
اس��ت��ث��م��ار م���ي���اه ال��م��رح��ل��ة 
 – الصناعي  للنهر  األول���ى 
)شعيب  الوسطى  المنطقة 

بن شرادة(.
االدارة  لجنة  رئيس  وق��دم 
ب��ال��ج��ه��از ل��ل��وزي��ر ن��ب��ذة عن 
التابعة  وال��م��واق��ع  المشاريع 

ل��ل��ج��ه��از وال���ت���ي ت��م��ت��د علي 
رقعة جغرافية واسعة وكذلك 
التي  والصعوبات  العراقيل 

تواجه سير العمل بالجهاز.
وب��ح��س��ب م��ك��ت��ب االع���الم 
ب��ال��ج��ه��از؛ ف��ق��د اب���دى وزي��ر 
الحيوانية  وال��ث��روة  ال��زراع��ة 
الجهاز  ادارة  استعداده لدعم 
باإلمكانيات الالزمة والمتاحة 
لضمان استمرار العمل بكافة 

المشاريع التابعة للجهاز . 

محمد  وال��غ��از  النفط  وزي��ر  بحث 
إمحمد عون مع وزير الخدمة المدنية 
آليات  ال��خ��وج��ة  ال��ف��ت��اح ص��ال��ح  عبد 
ل���وزارة  التنظيمي  الهيكل  اع��ت��م��اد 

النفط والغاز.

وأكد الخوجة أن الهيكل التنظيمي 
قد تمت إحالته لرئاسة الحكومة منذ 

نهاية إبريل الماضي.
أخرى  مسائل  الوزيران  ناقش  كما 

تهم الوزارتين
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بلديات

لشركة  التابعين  المهندسين  تكريم  أقيم 
ال��ص��دى ل��ل��م��ع��دات ال��ط��ب��ي��ة  وه���ي الشركة 
الموردة وذلك تقديرا لتواجدهم بالكفرة طيلة 
األيام الماضية والعمل ليال ونهارا النجاز هذه 
التكريم  هذا  وجاء   ، المهمة 
ب��ح��ض��ور رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س 
عقوب  عبدالرحمن  البلدي 
وع���ض���و ال��م��ج��ل��س م��س��ع��ود 
الحكماء  ورئ��ي��س  ع��ب��دال��ل��ه 
الخدمات  ومدير  بوحليقة  محمد  والشورى 
المستشفى  ومدير  خيرالله  معيوف  الصحية 
ح��س��ام ب��وم��ط��اري وم��دي��ر ج��ه��از اإلس��ع��اف 
مكتب  ومدير  بالحسن   إبراهيم  وال��ط��وارئ 

األعالم بالمستشفى محمد بوشليف 
ومن خالله ألقيت عددا من الكلمات التي 
وزير  لمعالي  الكفرة  أهل  امتنان  عن  عبرت 
للكفرة  ل��زي��ارت��ه  ال��زن��ات��ي  علي  ا.د  الصحة 
مصنع  بينها  وم��ن  ب��ه  تعهد  م��ا  بكل  ووف��ائ��ه 
األكسجين وجهاز الصورة المقطعية ، وأشاد 
المتحدثون بالجهود المبذولة من المهندسين 
البر ألداء هذا  للمدينة عن طريق  ووصولهم 

العمل الوطني .
المهندسون عن شكرهم  ومن جهتهم عبر 
وال��روح  وال��ك��رم  الجود  على  الكفرة  ألهالي 
الطيبة  وإلدارة المستشفى التي ساعدت كثيرا 
االحتياجات  كل  وتوفير  مهمتهم  تسهيل  في 

بشكل عاجل .

تكريم الشركة الموردة للمعدات الطبية  
بمستشفى الشهيد عطية الكاسح بالكفرة

بلدي بنغازي يلتقي رئيس بعثة ُمفوضية الالجئين ورئيسة منظمة الغذاء العالمي لدى ليبيا

إبرام مذكرة تفاهم توطين عدد من المشروعات الصغرى بالمنطقة الجنوبية

بلدي بني وليد في زيارة لوزارة المواصالت

بوالخطابية : يحضر احتفالية صندوق الضمان االجتماعي فرع البطنان

حسين بودرويشة : يستقبل فريق العمل االستشاري Libya Desk بشحات

التسييري  المجلس  رئيس  التقى 
الصقر  /م.  السيد  ب��ن��غ��ازي  لبلدية 
عمران بوجواري رئيس بعثة ُمفوضية 
الالجئين UNHCR لدى ليبيا السيد 
/ جون بول كفالياري ورئيسة منظمة 
الغذاء العالمي WFPلدى ليبيا السيدة 
/رواد حلبي ،حيث تم ُمناقشة العديد 
من أوجه التعاون مع السيد/ جون بول 
كفالياري فيما يتعلق الُمساعدة والدعم 
وخارجها  الُمخيمات  ف��ى  للنازحين 
والعمل  ال��ُم��ه��اج��ري��ن  إي����واء  وم��راك��ز 
األساسية  احتياجاتهم  توفير  على 
لمحتاجيها  اإلنسانية  والُمساعدات 
وتطوير  ودعم  الُمستحقة  الفئات  من 

البُنية التحتية في ُمختلف المجاالت .
ك��م��ا ت��م ُم��ن��اق��ش��ة ب��رام��ج وأع��م��ال 
السيدة/  مع  العالمي  الغذاء  برنامج 
رواد حلبي والُمتعلقة ببرامج التدريب 
وإقامة المشاريع الُصغرى والعمل على 
تنفيذ برنامج تدريب وتطوير للعناصر 
الخدمات  مجال  في  العاملة  البشرية 

المحلية . 
هذا وأبدى السيد/ رئيس المجلس 
بلدية  اس��ت��ع��داد  للبلدية  التسييري 
المجاالت  في  التام  للتعاون  بنغازي 
المصلحة  ي��خ��دم  بما  ال��ذك��ر  سالفة 
العامة ويدعم تطوير ُمستوى الخدمات 

في البلدية .

سبها  بلدية  احتضنت 
م����راس����م ت���وق���ي���ع م���ذك���رة 
من  ع���دد  لتوطين  ت��ف��اه��م 
ال���م���ش���روع���ات ال��ص��غ��رى 
والبالغ  الجنوبية  بالمنطقة 
تحت  مشروع   72 عددها 
وزارة  ورع����اي����ة  إش������راف 

االقتصاد والتجارة.
من  توقيعها  تم  المذكرة 
والتجارة  االقتصاد  وزارة 
الوطني  البرنامج  يمثلها 
ل��ل��م��ش��روع��ات ال��ص��غ��رى 
وال��م��ت��وس��ط��ة وص���ن���دوق 
ض��م��ان االئ��ت��م��ان وغ��رف��ة 
التجارة والصناعة والزراعة 
هيئة  تضمنت  كما  سبها 
والمفقودين  الشهداء  أسر 
بإدارة  المكلفة  والمبتورين 
ال��م��ش��روع ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
وتمثلت  الممولة  الجهات 

ف���ي ال��م��ؤس��س��ة ال��وط��ن��ي��ة 
الليبية  وال��ش��رك��ة   للنفط 
ل����الت����ص����االت ال��ق��اب��ض��ة 
ب���ح���ض���ور ع���ض���و م��ج��ل��س 
ال�����ن�����واب ع����ن ال���ج���ن���وب 
السيدة / فاطمة الصويعي 
و رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
للتشجيع االستثمار وشؤون 
مدير  ون��ائ��ب  الخصخصة 
عام مركز تنمية الصادرات 
وال��م��س��ت��ش��ار االق��ت��ص��ادي 
ل��ل��س��ي��د ال����وزي����ر وم�����دراء 

اإلداري���ة  ال��ش��ؤون  إدارات 
القطاع  وتنمية  وال��م��ال��ي��ة 
الخاص واالستثمار وعميد 
البلدي  المجلس  وأع��ض��اء 
الحكماء  و  سبها  لبلدية 

واألعيان بالمدينة.
#وزير_االقتصاد  وأك��د 
وال���ت���ج���ارة خ���الل م��راس��م 
تضع  ال����وزارة  أن  التوقيع 
ال���م���ش���روع���ات ال��ص��غ��رى 
أولويات  والمتوسطة ضمن 
ع��م��ل��ه��ا وت����ح����رص ع��ل��ى 

م��راك��ز  دور  وتفعيل  دع���م 
بكافة  اإلعمال  وحاضنات 
ال���م���ن���اط���ق الس��ت��ق��ط��اب 
الريادية  األفكار  أصحاب 
اإلمكانيات  ك��اف��ة  وت��وف��ي��ر 
حتى  لتنفيذها  ال���الزم���ة 
تصبح مشاريع قائمة تسهم 
في تحريك عجلة االقتصاد 
عمل  فرص  وخلق  الوطني 
ل��ف��ئ��ة ال���ش���ب���اب، م��ش��ي��راً 
تعد  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  أن 
مرحلة أولى من خطة عمل 

ال����وزارة ف��ي دع��م وتوطين 
ال���م���ش���روع���ات ال��ص��غ��رى 

والمتوسطة.
ك��م��ا ت��ض��م��ن��ت م��راس��م 
ال���ت���وق���ي���ع ع�����رض م��رئ��ي 
ل���م���رك���ز أع����م����ال س��ب��ه��ا 
الوطني  للبرنامج  ال��ت��اب��ع 
ل��ل��م��ش��روع��ات ال��ص��غ��رى 
نشاط  يوضح  والمتوسطة 
التي  والمشروعات  المركز 
ومتابعة  بدعم  تنفيذها  تم 
المركز والبالغ عددها 35 
مشروع، كما اطلع الحضور 
على خطة عمل المركز في 
استقطاب أصحاب األفكار 
ودعم المشروعات الريادية 
وكذلك المشاكل والعراقيل 
انجاز  ف��ي  يواجهها  ال��ت��ي 
المقترحة  والحلول  مهامه 

بشأنها.

أستقبل معالي وزير المواصالت بحكومة 
سالم  محمد   " األس��ت��اذ  الوطنية  ال��وح��دة 
الشهوبي "  بمكتبه وفد محلي من بلدية بني 
" يونس  الدكتور  البلدية  وليد برئاسة عميد 
المجلس  أعضاء  برفقته  و   " العزوزي  على 
ال��دي��ن كنشيل "  ال��ب��ل��دي األس��ت��اذ " ش��رف 
األستاذة  و   " امبارك  محمد   " المهندس  و 
"عبدالحميد  المهندس  و   " ضو  مبروكة   "
البدال " مدير مكتب الطرق و الجسور فرع 

بن وليد .
وليد  بني  بلدية  عميد  أستعرض  حيث 
البلدية  في  العمل  تعوق سير  التي  المشاكل 
ومختنقات  المتعثرة  المواصالت  ومشاريع 

وخ��الل   ، المدينة  خ���ارج  و  داخ���ل  ال��ط��رق 
االجتماع أنضم وكيل الوزارة لشؤون الطيران 
السويسي  " خالد  المهندس  الجوي  النقل  و 
يخص  فيما  مالحظاتهم  لمتابعة  وذل��ك   "
معالي  ووع��د   ، الجوي  النقل  و  المطارات 

الوزير بإرسال فريق من مصلحة المطارات 
للبلدية لالطالع و الوقوف على األضرار التي 
لحقت بمطار بني وليد و العمل على صيانته 
لتهيئة  التشغيل  مستلزمات   كافة  وتوفير 

المطار للعمل.

شارك السيد فرج بوالخطابية رئيس 
في  طبرق  لبلدية  التسييري  المجلس 
االجتماعي  الضمان  صندوق  احتفالية 
للضمان  الوطني  باليوم  البطنان  ف��رع 
وحدة  افتتاح  عن  واإلع��الن  االجتماعي 
 . المختار  عمر   ( الضمانية  الخدمات 

كمبوت . بئر االشهب ( .

وإع�������ادة اف���ت���ت���اح ق��س��م ال��ت��س��ج��ي��ل 
واالش��ت��راك��ات وال��ت��ف��ت��ي��ش، وق���د ألقى 
محمد  السيد  بحضور  بالمناسبة  كلمة 
الضمان  صندوق  ف��رع  رئيس  الحواس 
االجتماعي فرع البطنان وحضور رؤساء 
السابقين  الموظفين  من  وعدد  الفروع 

في الضمان االجتماعي .

بلدية  عميد  السيد  أستقبل 
بودرويشة  شحات حسين محمود 
األكاديميين  منظمة  وب��ح��ض��ور 
فريق  ش��ح��ات  ببلدية  وال��خ��ب��راء 
 Libya Desk العمل االستشاري
األلمانية  الوكالة  لبرامج  تطبيقا 

وذل��ك   GIZ ليبيا  ف��ي  للتنمية 
ل��غ��رض ع���رض ال��م��ش��روع ال��ذي 
سيقوم به الفريق خالل عام كامل 
البلدي  للمجلس  ال��ت��ط��وي��ر  ف��ي 
والمؤسسي  اإلداري  وال��ت��ط��وي��ر 

للبلدية.

ُعقد بديوان بلدية جالو اجتماع المجلس 
البلدية  عميد  ترأسه  االعتيادي  البلدي 
الديوان  ووكيل  األعضاء  السادة  وبحضور 
ومدير مكتب شؤون العميد وذلك لمناقشة 
البلدية  تخص  التي  المواضيع  من  جملة 
وع���ل���ى رأس����ه����ا ن��ت��ائ��ج 
السابقة مع  االجتماعات 
السادة مدراء القطاعات 
وما تواجههم من معوقات 
وص����ع����وب����ات ح���ي���ث ت��م 
واتخاذ  جميعاً  مناقشتها 
للعلم على  وذل���ك  إج����راءات  م��ن  م��اي��ل��زم 

حلحلتها تبعاً.
مناقشة  االجتماع  خ��الل  أيضا  تم  كما 
أجراها  التي  السابقة  االجتماعات   نتائج 
ال��ع��م��ي��د وال���س���ادة األع���ض���اء ب��ط��راب��ل��س 
بالمحلي  الحكم  وزير  مع  العميد  واجتماع 
جملة  مناقشة  خالله  تم  وال��ذي  بالبيضاء 
بالبلديات أهمها  نقل  المتعلقة  المواضيع 
المحلية  اإلي��رادات  وتفعيل  االختصاصات 
ومعالجة األوضاع القانونية للعقود المبرمة 
تم  وال��ت��ي  بالبلديات  خاصة  لمشروعات 
الليبية  الحكومة  قبل  من  عليها  التعاقد 

المؤقتة.

المجلس البلدي ب� جالو يعقد 
اجتماعه االعتيادي



افتتاح مقر قسم المرور والتراخيص بنغ�ازي الجديد بمنطقة بودزيرة

وزير العمل والتأهيل يلتقي مدراء مكاتب العمل بالمنطقة الشرقية

وزيرا الداخلية والتعليم يشاركان في حفل إعادة تأسيس جهاز حراسة المرافق التعليمية

اجتماع لتقييم أداء وزارة الصحة خالل 100 يوم من عملها

رئيس ديوان السياحة والصناعات التقليدية يبحث مع بلدية سلوق خطط سياحية تخطو نحو االهتمام بضريح شيخ الشهداء

للشؤون  الداخلية  وزارة  وكيل  دشن 
فرج  الوطنية  الوحدة  بحكومة  الفنية 
العمل  الماضي  األرب��ع��اء  ي��وم  اقعيم 
بقسم المرور والتراخيص بنغازي في 
في  ب��ودزي��رة  بمنطقة  الجديد  مقره 

المدخل الشرقي للمدينة.
وحضر مراسم افتتاح المقر الجديد 
وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة 
الوطنية علي العابد رضا، ووكيل وزارة 
الوحدة  بحكومة  والتعمير  االس��ك��ان 
ال��وط��ن��ي��ة خ��ال��د ال��ع��ب��دل��ي، ورئ��ي��س 

بنغازي  لبلدية  التسييري  المجلس 
المهندس صقر بوجواري.

مدير  االفتتاح  مراسم  حضر  كما 
المسلحة  للقوات  العام  القائد  مكتب 
العربية الليبية الفريق خيري التميمي، 
العقيد  مجحفل   106 ال��ل��واء  وآم��ر 
خالد خليفة حفتر، ومدير أمن بنغازي 
من  وعدد  الوحيشي،  رمضان  العميد 
ورؤس���اء  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  م��س��ؤول��ي 
األقسام والمراكز بالمديرية وعدد من 

مشائخ وأعيان المدينة. 

ال��ت��ق��ي وزي�����ر ال��ع��م��ل 
وال����ت����أه����ي����ل ب��ح��ك��وم��ة 
ال��وط��ن��ي��ة علي  ال���وح���دة 
مدراء  مع  الرضا،  العابد 
بالمنطقة  العمل  مكاتب 

الشرقية.
وحضر االجتماع مدير 
م��ك��ت��ب دي�����وان ال�����وزارة 
بالمنطقة الشرقية، حيث 
من  عددا  االجتماع  بحث 
المشاكل التي تتعلق بسير 

عمل المكاتب، والتحديات 
سبيل  في  تواجههم  التي 

تقديم الخدمات.

ك��م��ا ب��ح��ث االج��ت��م��اع 
األجنبية،  الة  العمَّ ملف 
وك��ي��ف��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م س���وق 

ال��ع��م��ل، وش����دد ال��وزي��ر 
ف���ي ه����ذا ال���ص���دد على 
ض����رورة ت��س��وي��ة أوض���اع 

العمالة األجنبية وااللتزام 
التي  ال�����وزارة  بمناشير 

صدرت مؤخرا.
ملف  االجتماع  وناقش 
الباحثين  الشباب  تدريب 
والخريجين،  العمل  ع��ن 
وف����ي خ���ت���ام ال���ل���ق���اء تم 
اس��ت��ع��راض خ��ط��ة عمل 
التنسيق  وآل��ي��ة  ال����وزارة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ف���ي اآلون����ة 

المقبلة

شارك وزير الداخلية عميد “خالد مازن”، 
ووزير التعليم الدكتور “موسى المقريف” يوم 
تأسيس  إع��ادة  حفل  في  الماضي  االرب��ع��اء 
أقيم  الذي  التعليمية  المرافق  حراسة  جهاز 

بفندق كورنثيا بطرابلس.
كما شارك في الحفل وكيل وزارة الداخلية 
األمين”  “بشير  عميد  المديريات  ل��ش��ؤون 
ورئيس جهاز حراسة المرافق التعليمية عميد 
“عمر الخطراوي” وعدد من رؤساء المصالح 
األم��ن  وم���دراء  اإلدارات  وم���دراء  واألج��ه��زة 

ولفيف من ضباط وزارة الداخلية.
القاها  كلمة  خ��الل  ال��وزي��ر  السيد  وأك��د 
ودور جهاز حراسة  أهمية  على  الحفل  أثناء 
المرافق  وص��ون  لتأمين  التعليمية  المرافق 

والمؤسسات التعليمية.
موضحا بأن وزارة الداخلية ستدفع وبقوة 
العملية  سير  تأمين  ف��ي  المساهمة  نحو 

وال��م��ج��االت،  المستويات  بكافة  التعليمية 
من حرص  ينبع  ذلك  تحقيق  أن  إلى  مشيراً 
ال�����وزارة ع��ل��ى دع���م ت��أس��ي��س ه���ذا الجهاز 
الحيوي ليكون أحد الروافد الهامة لالرتقاء 
ببيئة  أجيالنا  لتنعم  التعليمية  بالمؤسسات 

دراسية آمنة.
بإعادة  سعادته  عن  الوزير  السيد  وعبر 
القائمين  جهود  مثمناً  الجهاز،  هذا  تأسيس 

والعاملين به قائال ” نشد على أياديكم وبأن 
مهمة  هي  التعليمية  مؤسساتنا  تأمين  مهمة 
طياتها  في  تحمل  ألنها  وجسيمة  حساسة 

أمانة وإخالص”.
ه���ذا وق���د أل��ق��ي��ت خ���الل ال��ح��ف��ل عديد 
حراسة  جهاز  بأهمية  أشادت  التي  الكلمات 
المرافق التعليمية ولما له دور كبير في صون 

وحماية المؤسسات التعليمية المختلفة. 

خ��ص��ص االج��ت��م��اع ال��م��وس��ع 
الذي عقده وزير الصحة الدكتور 
علي الزناتي مع مديري اإلدارات 
بالوزارة لتقييم أداء الوزارة خالل 

100 يوم من عملها.
ون����اق����ش ال���م���ش���ارك���ون ف��ي 
ه���ذا االج��ت��م��اع األع���م���ال ال��ت��ي 
العراقيل  وأهم  اإلدارات  أنجزتها 
وال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��م، 
لتذليلها،  اتُخذت  التي  والحلول 
المقبلة  والمشاريع  وال��خ��ط��وات 

التي تعتزم الوزارة تنفيذها.
واس��ت��ع��رض ال��م��ش��ارك��ون في 
االج��ت��م��اع أه���م األع���م���ال ال��ت��ي 

انجزتها الوزارة خالل هذه الفترة، 
وتحديث  تفعيل  بينها  من  والتي 
كافة  ف��ي  التفتيشية  ال��م��ك��ات��ب 
لبسط  للقطاع  التابعة  الجهات 

البالد  الوزارة على مستوى  رقابة 
ومتابعة المشاريع الجارية.

وضع  االجتماع  استعرض  كما 
المشاريع  في  لألولويات  خطط 

الطبية  العناصر  وتوفير  القادمة 
وال��ط��ب��ي��ة ال��م��س��اع��دة وخ��اص��ة 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ال���ج���ن���وب���ي وت��وف��ي��ر 
األكسجين بنسبة 70 إلى 75%، 
إض��اف��ة إل���ى ص���رف ال��م��ك��اف��آت 
من   80% ل���ح���وال���ي  ال��م��ال��ي��ة 

العاملين بمراكز العزل.
تدريب  نتائج  االجتماع  وبحث 
وط��ب��ي��ا  ط��ب��ي��ا  ع��ن��ص��را   250
م��س��اع��دا وت��س��ج��ي��ل األص��ن��اف 
ال���دوائ���ي���ة وإص�������دار ش���ه���ادات 
ل��ه��ا وت��ف��ع��ي��ل وح����دة ال��ت��س��ع��ي��رة 
الدواء وتنظيم عمل  واقتصاديات 

العالج بالخارج. 

أج������رى رئ���ي���س دي��������وان  ال��س��ي��اح��ة 
وال���ص���ن���اع���ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ب��ال��م��ن��ط��ق��ة 
لبلدية  زي��ارة  السعيطي،  سامي  الشرقية 
السياحة  وزارة  لخطة  استكماال  سلوق 
الوحدة  بحكومة  التقليدية  والصناعات 
سياحية  خطط  وض��ع  ب��ه��دف  الوطنية، 
تخطو نحو االهتمام بضريح شيخ الشهداء 

” عمر المختار”.

فى تصريح خاص لوكالة األنباء الليبية، 
والصناعات  السياحة  دي��وان  رئيس  ق��ال 
التقليدية سامي السعيطي، إن الديوان قد 
ناقش مع بلدية سلوق العديد من األفكار، 
والفّعاليات  األنشطة  م��ن  ع��دد  لتنظيم 
ال��س��ي��اح��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، ووض����ع خطط 
سياحية تخطو نحو االهتمام بضريح شيخ 

الشهداء ” عمر المختار”.

خطط  “إلن��ج��اح  السعيطي:  وأض���اف 
ورؤية  سلوق،  ببلدية  السياحي  التنشيط 
الديوان  إلرساء السالم وتوظيف التراث 
الثقافي في تنمية الروح الوطنية، فقد قرر 
التقليدية  والصناعات  السياحية  الديوان 
تابع  مكتب  تدشين  الشرقية،  بالمنطقة 
التقليدية  والصناعات  السياحة  لديوان  

بحكومة الوحدة الوطنية ببلدية سلوق .

7 متابعات
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أجرى مدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة 
بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية مفتاح 
الدريجي   صباح يوم الخميس الماضي زيارة لجمعية 
في  وذل��ك  ببنغازي،  داون  لمتالزمة  الهمم  أصحاب 

إطار متابعة الخدمات التعليمية للفئات الخاصة.
تعليم  رئيس قسم  زيارته  اإلدارة في  ورافق مدير 
الفئات الخاصة بقطاع التربية والتعليم بنغازي خالد 

المهدوي.
وقدم رئيس الجمعية محمد سعيد الورفلي شروحا 
وافية حول الخدمات التي تقدمها الجمعية لمتالزمة 
الجمعية  تواجه  التي  والعراقيل  والمشاكل  ال��دوان، 

فقيما يتعلق بالخدمات التعليمية والتأهيلية.
الفئات  وان��دم��اج  تعليم  إدارة  مدير  أك��د  ب���دوره 
أصدر  الوزير  أن  والتعليم  التربية  ب��وزارة  الخاصة 
للخدمات  الميدانية  المتابعة  ب��ض��رورة  تعليماته 
تصور  من خالل  والسعي  الخاصة  للفئات  التعليمية 

متكامل لحلحلة كافة المشاكل التي تواجههم.
وطالبها عددا  الجمعية  منتسبي  من  وأبدى عدد 
بحقوقهم  تنادي  التي  والمطالبات  المالحظات  من 

أبرزها المناهج والمعلمون المختصون.
غنائية  فقرة  للجمعية  الموسيقي  الفريق  وق��دم 
التعليمية  األقسام  التجول في  تم  ثم  ومن  للضيوف، 

والتأهيلية.
الورفلي  محمد  السيد  ق��دم  ال��زي��ارة،  ختام  وف��ي 
الخاصة  الفئات  واندماج  تعليم  إدارة  لمدير  شكره 
الوطنية  ال��وح��دة  بحكومة  والتعليم  التربية  ب���وزارة 
الهتمامه بمتابعة العمل ميدانيا واالستجابة السريعة 
التعليمية  الخدمات  تطوير  في  حتما  سيسهم  التي 

والتأهيلية لهذه الشريحة 

اعلنت وزارة الصحة عن وصول أجهزة ومعدات 
طبية إلى المرافق الصحية ببلدية الكفرة.

هذه  أن  ب��ال��وزارة  اإلع��الم��ي  المكتب  وأوض���ح 
الخطوة تأتي إيفاًء للوعود التي أعطاها وزير الصحة 
االحتياجات  كافة  بتوفير  الزناتي”  “علي  الدكتور 
للمرافق الصحية بالبلدية خالل زيارته لها منتصف 

الشهر الماضي.
الكاسح  عطية  الشهيد  مستشفى  انتهى  فقد 
ببلدية الكفرة من إستبدال جهاز الصورة المقطعية 

.)CT 128 ( 16” وتركيب الجهاز الجديد“
كما أعلنت إدارة المستشفى عن تركيب مناظير 
العمليات  غرفة  داخل  بالعيون  الخاصة  العمليات 
إج��راء  ف��ي  ال��ش��روع  المنتظر  وم��ن  بالمستشفى، 

عمليات العيون قريباً.
كما تسلَم مستشفى الكفرة للنساء والوالدة مصنع 
وأجهزة  أكسجين  أسطوانات  الطبي،  لألكسجين 
المناطق  أستلم مركز طب  فيما  الصناعي  للتنفس 

.)PCR( الحارة بالكفرة جهاز الفحص الدقيق

مدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة يزور 
جمعية أصحاب الهمم لمتالزمة داون ببنغازي

وصول أجهزة ومعدات طبية إلى 
المرافق الصحية ببلدية الكفرة
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وزارتا “الخارجية والثقافة” تتباحثان حول برامج التعاون الثقافي الدولي

وزارة الشباب تؤكد على ضرورة انطالق قناة الشبابية بعد ضمها للوزارة

قراءة في قصيدُة "يوجد الشعر" للّشاعِر مفتاح العلواني

ناقشت وزيرة الثقافة مبروكة توغي 
عثمان، مع وكيل شؤون التعاون الدولي 
تعزيز  الخارجية؛  ب��وزارة  والمنظمات 
مع  ال��دول��ي  الثقافي  التعاون  ب��رام��ج 
الدول التي ترتبط باتفاقات مع ليبيا 

في ملف الثقافة والتنمية المعرفية.
وتأتي زيارة الوكيل، إلى ديوان وزارة 
الثقافة بطرابلس؛ بهدف التباحث في 

ودور  ال��دول��ي  الثقافي  التعاون  أم��ور 
الخارجية بهذا الملف.

الدولي  التعاون  ش��ؤون  وكيل  وأك��د 
أهمية  على  زي��ارت��ه  ف��ي  والمنظمات 
بالعالقات  المرتبط  الثقافي  الملف 
التي  ال���دول  بين  الثنائية  الثقافية 
تجمعهم شراكة في مختلف المجاالت 

الثقافية والمعرفية.

السيد  ال��ش��ب��اب  وزي���ر  ق���ام 
يوم  صباح  ال��زن��ي”  الله  “فتح 
الخميس الماضي بزيارة لمقر 
راديو وقناة ليبيا الشبابية رفقة 
م��دراء  م��ن  وع��دد  مستشارين 
ب��دي��وان  وال��م��ك��ات��ب  اإلدارات 
التنفيذي  المدير  للقاء  الوزارة 

وموظفي الراديو والقناة.
وتمت خالل الزيارة مناقشة 
اإلدارة  تواجه  التي  المشاكل 
المؤسسة  ب��ه��ذه  والموظفين 
والعراقيل  الشبابية  اإلعالمية 

القناة  بث  انطالق  تواجه  التي 
المرئية.

وأك���د ال��س��ي��د ال���وزي���ر على 

ضرورة تذليل الصعاب النطالق 
نطاق  وتوسيع  المرئية  القناة 
المسموعة خاصة  اإلذاعة  بث 

بعد قرار رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية المهندس “عبدالحميد 
الدبيبة” بنقل تبعية راديو وقناة 
الشباب،  لوزارة  الشبابية  ليبيا 
اإلس���راع في حلحلة  وض���رورة 
ألهمية  ن��ظ��راً  المشاكل  كافة 
ال��ذي  اإلع��الم��ي  المنبر  ه��ذا 
ليعبروا  للشباب  منبراً  سيكون 
فيه عن تطلعاتهم وانشغاالتهم 
وتسليط الضوء من خالله على 
بمختلف  الشبابية  المناشط 

ربوع الوطن

ل��ق��د اس��ت��ج��اب ال��ع��ل��وان��ي 
بالخّفة  المّتسمة  العصر  لروح 
بالقلق  وال��م��ت��رع��ة  وال��ّس��رع��ة 
اليوم  قارئ  أّن  وأيقن  والّتوّتر؛ 
إذ  المثير؛  السهل  على  يقبل 
وأثقلت  ال��ح��ي��اة  ه��م��وم  أعيته 
كاهله، فلم يعد يتقّبل القصيدة 
المفّعمة بالغموض المخّل؛ لذا 
العلواني  قصيدة  ج��اءت  فقد 
موجزة بليغة؛ تصدر على شكل 
فعل  فتفعل  مشرقة،  ومضات 
النفس.  على  أش��ّد  أو  الّسحر 
لكّنها  تعبيراتها  ق���ّل.ة  ورغ���م 
الفكر  تشحذ  ومكّثفة،  عميقة 
ببالغتها،  المشاعر  وتستفّز 
ق���راءة  عليها  ال��ق��ارئ  فيقبل 
وت��ل��ّذًذا؛ هذا بحّد ذات��ه يوحي 
مضٍن  بجهٍد  ق��ام  العلواني  أّن 
بحيث  قصيدته؛  إع��داد  أثناء 
والّتهذيب،  للّتشذيب  أخضعها 
مانعة  شاملة  للقارئ  وخرجت 

محكمة ميّسرة.
العلواني  قصيدة  فكرة  تقوم 
ع��ل��ى م��اه��ّي��ة ال��ّش��ع��ر ال��ح��ّق 
وموضوعاته المتنّوعة، ورسالته 
ما  الشعر  أّن  أّكد  إذ  الّسامية؛ 
هو إاّل إحساٌس عميٌق بالّزمان 
اإلنسانّية،  وبأوجاع  والمكان، 
وذك����ري����ات األه�����ل واألح���ّب���ة 
الغائبين، يقول: “يوجد الشعر/ 
ف��ي ك���ّل ش����يء../ ف��ي شقوق 
األب��واب  وزواي���ا  متعبة../  ي��ٍد 
ال��ع��ت��ي��ق��ة../ وب��ق��اي��ا ال��ب��ن في 
فنجان مثلوم..”؛ إذ رمز لشروخ 
ال��ّزم��ن ب������ “ال��ش��ق��وق”، ورم��ز 
للمكان ب�� “زوايا األبواب”، ورمز 
للّذكريات الغائبة ورائحة األحّبة 
ب�� “البن في فنجان ملثوم”. كّل 
الّشعراء  العلواني  ليرشد  ذلك 
اإلحساس  توافر  ض��رورة  إل��ى 
ب��ك��ّل ش���يء ف��ي ال��ح��ي��اة، فكل 
ر بالزمان،  بقعٍة من المكان تُذكِّ
الّذكريات،  يستحضر  والزمان 
وكلّها عالقات ال يمكن أن يفهم 

عاشها،  إذا  إاّل  كنهها  الّشاعر 
وأّث���رت ب��ه وج��دان��ّيً��ا، ُح��ّبً��ا أو 

كرًها.
اإلحساس  عمق  توافر  ف��إن 
بهاجس  ال��ّش��اع��ر  س��يُ��ص��اب 
من المعاصر؛ إذ  الّتوّتر من الزَّ
إّنه سمٌة بارزةٌ في إبداع شعراء 
في  عالًقا  ويبقى  بل  العصر، 
اإلب��داع،  عملّية  طيلة  أذهانهم 
الّسريع  الّتطّور  هو  ذلك  ومرّد 
الذي تشهده الفترة، والظروف 
تعيشها  التي  الّصعبة  الّراهنة 
أّن  ويبدو  العربّية؛  المجتمعات 
هذا الّتوّتر قد اّتضح على بنية 
تكاثرت  إذ  العلواني؛  قصيدة 
يقول:  الّضّدّية.  الثنائّيات  بها 
“يوجد في ضحكٍة عاليٍة/ تبدو 
في  محتوم../  انهيار  كمقاومة 
جيداً  يعرف  سجيٍن/  صمت 
أن ال��ص��راخ ع��ب��ث../ ف��ي ال 
“مقامة  فبين  مباغتة..”  مباالٍة 
وان��ه��ي��ار”، و”ص��م��ت وص���راخ” 
الّتضارب  بحجم  يوحي  تضاد 
على  يسيطر  ال���ذي  ال��ّن��ف��س��ّي 
اإلب��داع،  عملّية  أثناء  الّشاعر 
وه���ذا م��ا ي��ؤّك��د ال��ق��ول بذلك 
العلواني؛  يبذله  ال��ذي  الجهد 
ل��ي��وص��ل رس���ال���ت���ه ال��ّس��ام��ي��ة 
الّشاعر  أّن  وي��ؤّك��د  للّشعراء، 
هو من يستنزف فكره وروحه؛ 
تُضيءُ  لقصائَد  وق��وداً  لتكون 
يقتات  من  وه��و  ال���روح،  عتمة 
للمحرومين  ليصنع  ال��وج��ع؛ 
يعلن  من  وهو  دافئًة،  ابتسامًة 
ج��ن��ون��ه ال��وف��ي ق��ب��ال��ة صمت 
ي��ق��ول:  وت��خ��ّوف��ات��ه��م.  الجميع 
“ي���وج���د ال��ش��ع��ر ف���ي ص��م��ٍت 
بليغ../ وفي آماِل جندي عالقٍة 
في  باقية../  وحيدٍة  برصاصة 
ساحِة حرٍب تطأطئ رأسها/.. 
تتحسس  متسّوٍل/  أصابع  في 
الفارغ..”،  جيبه  داخل  بعضها 
إذن فالّشعر رسالة الحّق قبالة 
ال��ب��اط��ل، وص���وت األل���م ال��ذي 

ويقتلهم  الفقراء،  عظام  ينخر 
بأوجاعه كّل حين. يقول: “تنضح 
ب���ه ج�����دران ال��م��ع��ت��ق��الت../ 
في  المخبأة  ال��زوج��ات  وص��ور 
وأف��راح  المقاتلين../  جيوب 
وشجون  ال��غ��ائ��ب��ة../  اليتامى 
أيام ال  عجوز تقتحم ذاكرتها/ 
تبيد..”. فكّل قصيدة في نظر 
حروفها  تستمد  ال  ال��ع��ل��وان��ي 
م��ن آالم اإلن��س��ان��ّي��ة وآم��ال��ه��ا، 
ثقيٌل  وعبءٌ  للمنِتج،  ترٌف  هي 
على القارئ. فأن “تتخّيل أّنك 
وتخرج  األدب  معركة  ستدخل 
منها بقميص مكوّي، وبنطاٍل لم 
يمأله الرصاص بالثقوب، فأنت 

تمارس الرقص ال الكتابة!!”.
أن  يجب  الّشعر  ف��إّن  وعليه 
أو  مواربٍة  دون  شيء  كّل  يقول 
تلك  فكم هي مزعجة  محاباة، 
األبواق التي تمأل األكوان بجعير 
مضموًنا  المهترئة  قصائدها 
التي  الكسيحة  وبلغتها  وفكًرا! 
ال تقوى إاّل أن تخوض جوالت 
رقٍص تحت عباءة السلطان أو 
الّسطوة، ذليلًة كانت أم خانعًة.

تعّزز  سامية  رسالة  الّشعر 
فينا االنتماء للغتنا األم، والنص 
المدهش هو الذي يترك األثر 
ويقّدم الِعَبر، يتسلّل إلى القلوب 
بسحره،  يتملّكنا  مًعا،  والعقول 
ويصنع لنا مع إشراقة كّل صباٍح 
الّشعر  إّن��ه  األم��ل،  من  وجبات 
المبتورة،  األنامل  تخطه  الذي 
الخبز  صنع  على  ق��ادٌر  ولكّنه 
للفقراء، وتقديم ورود لألحبة، 
والحرّية  الحياة  بيارق  حاماًل 

واإلنسانّية واألمل.
نص القصيدة للشاعر مفتاح 

العلواني.
يوجد الشعر في

كل شيء..
في شقوق يٍد متعبة..

وزوايا األبواب العتيقة..
وبقايا البن

في فنجان مثلوم..
وفي آثار خطى سارٍق مرتبك..

وكلماٍت ضائعٍة من اعتراف
متأخر..

يوجد في ضحكٍة عاليٍة
تبدو كمقاومة انهيار محتوم..

في صمت سجيٍن
يعرف جيداً أن الصراخ عبث..

في ال مباالٍة مباغتة..
وعين تحاول غض الطرف

عن رحيل ال عذر له..
وفي ترقٍب مشوٍب بخوِف

الالعودة..
يوجد الشعر في صمٍت بليغ..

وف����ي آم������اِل ج���ن���دي ع��ال��ق��ٍة 
برصاصة

وحيدٍة باقية..
في ساحِة حرٍب تطأطئ رأسها
وت��ل��ت��ق��ط أن��ف��اس��ه��ا ع��ن��د كل 

هدنة..
في أصابع متسّوٍل

جيبه  داخ��ل  بعضها  تتحسس 
الفارغ..

وقسمات واثقٍة مرسومة
فوق وجِه جاسوٍس محترف..

يوجد في كذٍب صادق..
وصدٍق كان يجُب اجتنابه بكذبٍة

عابرة..
تنضح به جدران المعتقالت..

في  المخبأة  ال��زوج��ات  وص��ور 
جيوب

المقاتلين..
وأفراح اليتامى الغائبة..

وشجون عجوز تقتحم ذاكرتها
أيام ال تبيد..

يوجد الشعر في كل شيء
تزال  ال  جثة  ملمس  في  حتى 

ساخنة..
حيث ستتساءل حينها:

قطعها  ال��ت��ي  ال��م��س��اف��ة  ع���ن 
القاتل حتى

ذلك الوقت لينجو.
------------------

* ناقدة من غّزة

الديوان - وال 
اخ��ت��ت��م��ت ف��ع��ال��ي��ات ال��م��وت��م��ر 
المحلية  للثقافات  الدولي  العلمي 
تحت شعار “ثقافة واحدة تجمعنا” 
والتنمية  الثقافة  وزارة  بإشراف 
المعرفية ومكتب الثقافة بغريان.

وناقش المؤتمر الذي أقيم على 
االداب  كلية  بقاعة  يومين  م��دى 
الثقافي  التنوع  أهمية  بغريان؛ 
بين الشعوب، حيث قدمت ورقات 
علمية  ج��ل��س��ات  خ���الل  ب��ح��ث��ي��ة 
التنوع  ح��ول  ومسائية،  صباحية 
بين  المتناغم  والتعايش  الثقافي 

الشعوب.
وزارة  من  وفد  المؤتمر  وحضر 
الثقافة يرأسه محمد الهدار ممثال 
الوزيرة مبروكة توغي عثمان  عن 
، وعدد من االساتذة واألكاديميين 
بالشان  والمهتمين  والباحثين 
عن  وممثلين  ال��ل��ي��ب��ي،  ال��ث��ق��اف��ي 
مكاتب الثقافة بعدد من البلديات، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ع��م��ي��دي غ��ري��ان 

وكاباو
وزارة  ممثل  الهدار  دعا  ب��دوره 
الثقافة في المؤتمر خالل االفتتاح 
الرسمي الى االستمرار في اقامة 
تهدف  التي  الموتمرات  هذه  مثل 
في  الثقافي  التنوع  حماية  ال��ى 
المجتمع الواحد، خاصة في ظل 

المتغيرات الحالية.
الثقافي  ال��ت��م��ازج  ع��ل��ى  وأك���د 
ال��ذي  الموتمر  داخ���ل  ال��م��وج��ود 
الحضاري  للتوافق  مثاال  يعتبر 
من  ال��ه��اي��ل  ال��ك��م  ف��ي  والمتمثل 
أنجز  الثقافية، والذي  الموروثات 
بفعل التنوع الثقافات السايدة في 

البالد.
كما حل وفد من مركز الدراسات 
ضيفاً  باسطنبول  االستراتيجية 
على المؤتمر، حيث أعرب الوفد 
عن سعادته بالزيارة وإطالعه عن 
حجم المشاركات العلمية المقدمة 

من قبل المشاركين.
كلمات  االختتام  خالل  وقدمت 
في  للمشاركين  واالمتنان  الشكر 
لموتمر  االول  العلمي  ال��ح��دث 
وزعت  حيث  المحلية،  الثقافات 
ودروع  وت��ق��دي��ر  ش��ه��ادات ش��ك��ر 
تقديرية لكافة الجهود التي بذلت 
الثقافة  بمكتب  الموظفين  م��ن 
هذا  انجاح  في  أسهم  من  ولكل 

الموتمر

اختتام الموتمر العلمي الدولي االول 
للثقافات المحلية بمدينة غريان

بقلم: مّيادة أنور الّصعيدي*
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ما اعتزلُت الشعر بعْد

ضحكٌة من ُصلب قلبي 
ما اعتزلُت الشعر َبعْد

قلتَها واآلُه تكوي 
ما رأيُت الُحب وعْد 

كيف والنسياُن قائم 
ُتمطر العيُن برعد
كل ُحب فيه خائن

كل ليل فيه َوأْد
ال تقولوا الُحب أحمر

بين ورد فوق َمهد
ليس من شيء وأحقر
من ُمحب ألغى عهد
يسرُق المارون قلبي
ثم فجأة، مثل فهد

وبعيًدا ، عن خيالي 
ثم أبكي ، ثم َبعد
أطِلُق السالم فيهم
لم ُيجيبوني بَرْد

ثم إن جاعوا أتوني
قالوا ُعهرا ، هيا ُعد

أيها الُسذاُج إني 
لن أعود ولألبد

تمتموا بالِسحر .. ُسحقا
قلُت يا ربي مدد

َجرجروني ، صرُت أصرخ 
قل هو الله أحد 

قالوا صمتا إال سوف 
نقتطع صبعا بيد

فتلعثمُت أردد
أولى آيات الَمسد

تبت يَد .. األوغاد تب 
أغلقوا فاهي بسد
فرأوا قلبا جديدا 
بادروني بالحسد

خفُت من جرح جديد
مزقوا كل الجسد

لم ُأِجد تحريك شيء
إال إصبعا نفد

ذهبوا عني بعيدا 
فأتى قربي ولد

خفُت منه أن يدوس 
إصبعي ، فقلُت حد

ما استطعت النطق أكثر
ولساني من كمد

صار ثقال عند جوفي
وجميعي في كبد

لملم الصبي جسمي 
إال قلبي ما وجد

قلت في نفسي جميٌل
ال تخف ، إني ُمَعْد
وضع يدا بصدري 
عاد قلبي في َنضد

جسمي عاد إال إصبع 
في البعيد قد لبد

صار ذاك الطفل يكبر
وأنا ال لم أكد

ثم أخته قد أتتني 
وطأت شفتاها خد

كان ذاك الخد خدي
حمدوا لي بالجسد

قد أحببُت من رعاني
لم أبادره بصد

فأتى يوما يراني 
ثم نارا قد وقد

َسرق الصبي قلبي 
ثم ضاع وابتعد

ها أنا ذا اليوم ميت
جسدي سحقا فسد
إال عضوا كان إصبع

يكتب الشعَر بكد
وهو من يروي وعني 

عند عتبات البلد
وهو من قال بأني 

ما اعتزلُت الشعر بعد
ما اعتزلت الكره أيضا 
ما اعتزلت الحب بعد

ال يزال السحر سار
ال يزال الوعد وعد
ها أنا ال زلت أضحك

وأقول ، ثم بعد

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

كيف نزهر

أنني أحبك  

■ بقلم : مقبولة أرقيق 

■ بقلم : أالء خالد الطير 

كيف تتراجع
... ورقة...

وجدت نفسها 
متورطة فى عشق

...مقص ...
كيف يحرق الجمر

عود بخور جاء 
بكامل شذاه 

وعطره 

...ليعانقه...
كيف يتجمد الحبر 

في لحظة بوح ..
ويخذل قلم يغفو بسالم  

بين أصابعي ..
ويخذلني..

كيف للشمس أن تأخذ 
معها الدفء والنور ..

وتترك الظلمة تفترس 

أحالم عاشقة تحولت
لكوابيس .

كيف يقابل الود بالجفاء 
ونحن من ولدنا من بذور 

ال تجيد إال أن تزهر 
وتبالغ فى العطاء 

مهما واجهتها سنين 
البتالء...

■ بقلم : بشرى ياسر الشبلي قاٍس أيها السرطان 

بكل  تأتي  إنما  بُيسر؛   وتذهب  تأتي  ليتك 
السرطان،  أي��ه��ا  أن��ت  ق���اٍس  م��ع��ك،  ص��ع��ٍب 
غريب كما كل شيء غريب في هذه الغربة 
القاتمة؛  رغم وجودنا وأحبابنا فيها،تبدأ 
وألم،  سقم  تمأله  الجسم؛   من  جزء  بأي 
وياليتك خفيف؛  إنما ثقيل كثقل الذنوب 
الخاليا  تبدءوا  عندما  وذلك  الروح،  على 
الطبيعية،  عن  خارجة  بسرعة  بالنمو 
أيها  أنت  شقيٌّ  بقوة،  نفسك  وتزرع  تتكون 
ركن  وتحتل  إال  شيء  تترك  ال  السرطان، 
فيه،  تتنقل من جزء لجزء، أنواُعك شتى، 
كثيرة،  ال تختلي بنفسك أبدًا، فهنا تكون 
في الرئة، وهناك تكون في الثدي، وهناك 
فيه،  م��ن  وي��ع��اف��ي  يحملك،  م��ن  تعب  ي��ا 
وما  بالقولون،  تأتي  منه،  توفّي  من  يرحم 
تتشابه  ال��دم،  في  تكون  عندما  أصعبك 
في الصفات، وتختلف في طرقك، وانتشار 
بسرعة  خالياك  تنمو  فعندما  خالياك، 
منك  فتجعل  الطبيعية؛   الخاليا  ُتزاحم 
خليه  ك��ل  ت��خ��اف��ه  ال���ذي  المهيب  ذاك 
وال  بالتكاثر  خالياك  فتبدء  بالجسد، 
ًتبالي بأي مضاد يأتي من الجسم؛ مدافعًا 
بسيطًا  رومًا  تكون  وأجزائه،  خالياه،  عن 
المعاناة  في جزء من هذا الجسد، تبدءوا 

واأللم، تنتحب خاليا الجسد أسى، وتكشر 
أنيابها بطفرٍة في حمضها النووي، وعندما 
تسبب  الجسد؛   ه��ذا  خاليا  من  تمُكنك 
األنين،  من  كثيرًا  العديدة  مضاعافتك 
كل  يعم  بإرهاٍق  فيبدء  واألس��ى؛   والتأوه، 
التنفس تغلق نوافذ  الجسد، وصعوبٌة في 
الهواء للرئة، والغثيان ال يتركنا لنا سبيل؛  
آلخ��رة،  ت��دخ��ل  واح���دة  م��ن  تنتهي  فما 
وإسهاٌل، وإمساٌك، وعسٌر في الهضم، وياويل 
إحشائه؛  في  الدنِف  هذا  كل  يحتمل  من 
ويفرح  دائه،  من  معافًا  يوم  فقط  ويتمنى 
بالنعم، ونقصان في الوزن وعكسه الزيادة، 
تضرُّ وال تنفع الجسد من العليل الصخب، 
ولو عددنا أسبابه و مضاعفاته؛  فال يمهلنا 
أسطٍر قليلة للفهم، ونأتي ألسباب شفائه؛  
فهناك دائمًا طريق لألمل، وإن كان قليال أو 
كُثر؛ فنبدءوها بعدم التدخين فهذا للرئة 
شر عدو، واإلبتعادي عن الشمس؛ فأشعتها 
الجِرْم،  يسكن  ووص��ٌب  عّلة،  البنفسجية 
؛ ُيزال عن هذا البدن  وفي اتباع غذاٍء صحٌيّ
ما قد جعله هرم، وخير ما يشفي األبدان 
ثالثين  لمدة  بإتقان؛  الرياضة  ممارسة 
دقيقة تنبت فينا رجاًء، ورغبًة؛  بأن بعد 
هذا السقم واألسى؛  سنصبح بخير صحة 

بأخرها،   األسباب  هذه  ولنكمل  وعافية، 
جسمًا  وارت��ق��ب؛   صحٌيّ  وزٍن  علي  حافظ 
خ��ال��ي��ًا م��ن ال��س��رط��ان، وال��ع��ل��ل، ول��ك من 
األسماء كثر؛  والوقاية منك بالعالج،  كان 
بالعالج  نبدءوها  س��راج،  خير  يأتي  فيما 
الكيميائي؛  ويكون جرعاٍت تنخر الجسد؛  
ثم  المرض،  من  تشافي  في  تساعد  لكنها 
الوراثية   الخاليا  تهاجم  باألشعة  عالجنا 
نموها  وتثبط  وت��دم��ره��ا  ال��س��رط��ان��ي��ة، 
بتقوية  المناعي؛   ع��الج  ثم  وتجددها، 
 ، السرطان  خاليا  ضد  الجسم  المناعة 
بدفاعي عن الجسم من واصب وجودك في 
خاليا تنعم من الله باألنتظام،  والترتيب 
المتقن، ثم العالج بزرع خاليا جذعية من 
أفضل  وهذا  مصاب،  لشخٍص  العظام  نقي 

عالج لسرطان الدم أو الجهاز المناعي.
أن  واألس��ي،  السقم  زمن  في  العالج  وخير 
نكثر  وأن  ت��ام،  ويقين  بثقة،  لله  نتطلع 
النهار،  وب��داي��ة  الليل  آخ��ر  ف��ي  ال��دع��اء 
األذان  بين  ماكان  الدعاء؛  خير  والتنسوا 
وما  دائما،  المعونة  الله  وسلو  واإلق��ام��ة، 
وتقبلو  رب،  يا  رب،  يا  قال:  من  يومًا  خاب 
دلياًل  تكون  قد  لكنها  وصعوبتها؛  كلماتي 

لمن ال يعرف الكانسر القاتل الغادر.

أنني أحبك 
دفئًا  لتمألها  مظلمة  باردة  بيوت  تدخل  يوم  كل  الّشمس  كخيوط 

ونور، 
كحبة مطر بّلورية سقطت فأيقظت الحياة في برعم كاسح،

كنجمة بعيدة ووحيدة التدري كم بها جمال وسطوع في عين أحدهم 
أنت، 

وتسألين شاعريتي لم أنا،
م بالعربية يحيك بك القّصائد قبل أن يلتقيك،  تسألين شاعرًا قد تيِّ

تسأليَن َكاِتبًا َقْد َأْهَدَر اْلٌحٌروْف باحثًا عن بعًض منِك،
لم أجبت حينها

لم قد أكون أنا وبالغ مايمّيزني عن إحداهن أنني ال أحمل في خلج هذه 
الّنفْس، ظغينة ألحٍد من العالمين، 

ولما قد يكون الّشْعر إْن كان أكذبه أعذبه، 
قد كتمت حروفي حينها، 

قد جَمد كل مابي من مّشاعْر،
لم أدري حقا ماأقول، 

الكنني سأخبرك  حتى وإن كنت الكهل اّلذي يبحث عن األمن في جوف 
حضن أنثوي، 

اّلذي يتورد لفتنة إحداهن وقد أغدق تفاصيلها بفْيض من  الّشاعر  و 
الحروف، 

و المّثقف المنادي بحرية المرأةإرضاء لنفسه أواًل،
وإني هنا مجرد أحمق قد امتلك الّشعور  كل  جزٍء فيه، 

فّكل عقاب الّشعَراء، اّنهم يرون العالم بنظر مختلف عن األخرين،
لكنني سأخبرك أننى أحبك، قد ال يكون مقنعًا لكّنه يكِفي.

■ بقلم : المهدي الحمرونيكي يكُتبني الشعُر باسمِك

َل وحيك عزلًة لي كّلما سوَّ
رأيت صوتك كهًفا على مرمى لجوئي

ألِجُدني يتيًما آوي إليه
فأدخل احتواءه آمًنا

منقطًعا لمديحك  
معه أتوكُأ على غفوتي

ملَء جفوني عن شواردي
في أرق الخلق 

كي يكتبني الشعر باسمك  
من دونك تبهظ تكلفة

الوقت على العمر
وتفدح خسائري في التوق

وتستعر فاتورة القلب 
ُأحبِك كذلك في ُأفولِك

مثل بالدي
وهي توَئُد من بنيها 

دمي ُملّيٌب* بِك تماًما
دون أن أستطيع ِحراَك ساكٍن 

عدا أضعف اإليمان 
قوِتلُت على ِذكرك 

ولم يؤذن لي بمظلمٍة
بما أفَتْت أبّوُة الصبر عن خروجي

الصمت على  ُأقَبَر بحكمة  أن  أخشى 
نبّوتي بك

فيحاسبني الله على وعده النصرة
بالدعوة إلى ُملكِك في الدنيا 

دك فتغلُبني التأتأُة ُأردِّ
من الفخامة

أغّنيك فتصدح الفصاحُة 
في تغريدتي 

أراك وال ترينني
مثل بدٍر يتالشى من 

سطوعه الكائن  
أسترُق الشعَر منِك في تجّلياٍت 

ال ُتحصى
ك وال أراِك  ُأِحسُّ

ككبٍد في الجوف
فال أشكُّ بالهذيان

بك في أنفاس 
قلق 

الُسبات
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ليبيا والعامل

االتحاد االوروبي يجدد التزامه بتقديم الدعم الالزم للتحضير لالنتخابات العامة في ليبيا

الخارجية األمريكية: على كل القوى األجنبية والمرتزقة أن تنسحب من ليبيا بشكل فوري

روسيا: نجاح العملية السياسية في ليبيا رهن بانسحاب القوات األجنبية

دي مايو: ليبيا ُتقلق إيطاليا من ناحية اإلرهاب والهجرة

أوض���ح وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��م��غ��رب��ي، ناصر 
برلين  لمؤتمر  بالده  مقاطعة  أسباب  بوريطة، 
أن  السياق على  ليبيا، مشددا في  الثاني حول 

ليبيا ليست كعكة دبلوماسية.
أن  المغربية،  “هسبريس”  صحيفة  وذك��رت 
“خلفيات  كشف  المغربية  الدبلوماسية  رئيس 
حول  الثاني  برلين  لمؤتمر  المغرب  مقاطعة 
الخارجية  وزارة  توجيه  من  الرغم  على  ليبيا، 
للمشاركة  المملكة  إلى  رسمية  دعوة  األلمانية 

في هذا المؤتمر”.
الخارجية  ال��ش��ؤون  وزي���ر  ب��وري��ط��ة،  ول��ف��ت 
والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، 
محمد  الملك  م��ن  “بتعليمات  ب���الده  أن  إل��ى 
السادس، انخرطت منذ البداية في البحث عن 
هذه  تكون  أن  حتى  قبل  الليبية،  لألزمة  حلول 

المؤتمرات واالجتماعات”.
نُظم  مؤتمر صحفي   خالل  بوريطة  وش��دد 
ال��ن��واب، عقيلة  رئيس مجلس  زي��ارة  إط��ار  في 
المملكة  موقف  أن  على  المغرب،  إل��ى  صالح 
يأتي انطالقا من “قناعات أساسية تكمن في أن 
ليبيا بلد مغاربي شقيق، واستقرار ليبيا وأمنها 

ووحدتها يهم المغرب”.
“دور  أن  المغربي  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  وأك���د 
المغرب لم يبدأ مع برلين، ولن ينتهي معه؛ بل 
البداية في هذا  المغرب كان منخرطا منذ  إن 
الملف”، الفتا في هذا السياق إلى أن المغرب 
“ال يغير دوره وال يزداد أو ينقص، بغض النظر 

ما إذا تلقى دعوة المشاركة أم ال”.
ال��وزي��ر  ان المغرب ك��ان لديه منذ  وأوض��ح 
لحضور  استدعائه  ع��دم  من  “موقف  البداية 
مؤتمر برلين األول، وهذا الموقف لم نعبر عنه 
لكي يتم استدعاؤنا مرة ثانية، بل جاء للتأكيد 
والتي  البداية  كانت في  التي  المقاربة  أن  على 
المرة  ف��ي  المملكة  اس��ت��دع��اء  ع��دم  إل��ى  أدت 

األولى كانت مقاربة خاطئة”.
وتابع بوريطة في هذا الشأن قائال: “السؤال 
ال��م��غ��رب ف��ي برلين  ل��م يتم اس��ت��دع��اء  ل��م��اذا 
األول وتم استدعاؤه في برلين الثاني يجب أن 
يوجه إلى اآلخرين لمعرفة ماذا تغير حتى يتم 
دور  وهل  الثاني؟  برلين  في  المغرب  استدعاء 
المغرب تغير حتى يتم استدعاؤه لبرلين الثاني؟ 

وهل هناك اعتبارات؟ وهل كان هناك خطأ”.
وشدد زير الخارجية المغربي على أن “ليبيا 
لتنضاف  فيها  تشتغل  دبلوماسية  كعكة  ليست 
إلى بطاقة الزيارة. ليبيا هي معاناة شعب منذ 
عن  األزم��ة  من  يخرج  لكي  وإرادة شعب  م��دة، 
أو  حضور  أو  ص��ور  وليس  االنتخابات،  طريق 

عدم حضور”.
المجهود  م��ع  “ال��م��غ��رب  أن  ب��وري��ط��ة  وب��ّي��ن 
المجهود  ع��ن  ب��م��ع��زل  يشتغل  وال  األم���م���ي، 
في  تشتغل  “الرباط  أن  إلى  مشيرا  ال��دول��ي”، 
والمبعوث  المتحدة  األم���م  م��ج��ه��ودات  إط���ار 
حل  إليجاد  ليبيا  إلى  المتحدة  لألمم  الخاص 
عليها  اتفق  التي  الطريق  خارطة  وفق  لألزمة 
الليبيون، والدور المحوري للمؤسسات الرسمية 

الليبية في تطبيق هذه الخارطة”.
في  دوره  ي��رى  ال  “المغرب  أن  الوزير  وأك��د 
المتحدة  األم���م  مظلة  خ���ارج  الليبي  الملف 
يحضر؛  لم  أو  سواء حضر  الدولي،  والمجهود 
أيضا  مرتبطة  المملكة  اع��ت��ب��ارات  ه��ذه  لكن 
يستضيف  ال��ذي  البلد  م��ع  عالقاتنا  بطبيعة 

االجتماع وما تشهده هذه العالقة”.
وخلص وزير الشؤون الخارجية المغربي إلى 
أن “الحلول التي ال تنطلق من الواقع الليبي وال 
تنطلق من ما يريده الليبيون ال يمكن أن تنجح، 
الليبي  السياق  خارج  توضع  لوصفات  يمكن  ال 
إخراج  تنجح في  أن  الليبيون  يريده  ما  وخ��ارج 

ليبيا من أزمتها”.)

تعليقا على برلين 2.. الخارجية المغربية: 
جدد االتحاد  االوروب��ي التاكيد ليبيا ليست كعكة للدبلوماسية

الالزم  الدعم  بتقديم  التزامه  على 
ال��ع��ام��ة،  ل��الن��ت��خ��اب��ات  للتحضير 
المقبل،  ديسمبر   24 في  المقررة 
النار  إط��الق  وق��ف  على  والحفاظ 

في ليبيا.
البعثة  ع��ن  ص��ادر  بيان  وأش���اد 
األوروب���ي���ة ف��ي ل��ي��ب��ي��ا،، ب��األج��واء 
مؤتمر  بها  امتاز  التي  »اإليجابية« 
ب��رل��ي��ن ال��ث��ان��ي، ال���ذي ان��ع��ق��د في 
بمشاركة   ، األل��م��ان��ي��ة،  العاصمة 
الوطنية  ال��وح��دة  ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س 
إضافة إلى مسؤولين في 17 دولة 

وأربع منظمات دولية.
ال��م��م��ث��ل األع��ل��ى لألمن  وق����ال 

االتحاد  في  الخارجية  والسياسة 
األوروب������ي، ج��وزي��ف ب���وري���ل، ف��ور 
المؤتمر،  انعقاد  مقر  إلى  وصوله 
إن »األوضاع في ليبيا باتت أفضل 

عن  ت��ح��دث  ل��ك��ن��ه  اآلن«،  ب��ك��ث��ي��ر 
مهمتين رئيسيتين ال بد من العمل 

عليهما.
وح��س��ب ال��م��س��ؤول األوروب�����ي 

اإلعداد  تتمثل في  االولي   المهمة 
لالنتخابات العامة نهاية العام، فيما 
إط��الق  وق��ف  على  الحفاظ  يمثل 
النار في البالد المهمة الثانية، التي 
أكد أنها لن تتحقق إال ب�»انسحاب 

كل القوات األجنبية« من ليبيا.
البيان  خلص  السياق   ذات  في 
إلى  الثاني  برلين  لمؤتمر  الختامي 
بينها  من  بندا،   57 على  التأكيد 
األسلحة  ت��وري��د  بحظر  االل���ت���زام 
التدخل  عن  واالمتناع  ليبيا،  إل��ى 
ف��ي ش��ؤون��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة، وسحب 
منها،  األجنبية  والقوات  المرتزقة 
العامة  االنتخابات  بإجراء  والتقيد 

نهاية العام

صرح جوي هود مساعد 
األميركي  الخارجية  وزي��ر 
ب��اإلن��اب��ة ل��ش��ؤون ال��ش��رق 
األدن�����ى ب��ش��أن م��ش��ارك��ة 
برلين 2  مؤتمر  في  بالده 
األزم��ة  لمعالجة  المكرس 

في ليبيا.
التي  ه���ود  ت��ص��ري��ح��ات 
أدلى بها عبر الهاتف لعدد 
م��ن وس��ائ��ل اإلع����الم من 
“المونيتور”  م��وق��ع  بينها 
اإلخ������ب������اري األم���ي���رك���ي 
وت���اب���ع���ت���ه���ا وت��رج��م��ت��ه��ا 
)ص���ح���ي���ف���ة ال���م���رص���د 
الليبية(، أكدت أن المؤتمر 
على  كبيًرا  توافًقا  أظهر 
دعم االنتخابات التشريعية 
وال��رئ��اس��ي��ة ال��م��ق��ررة في 
ال�24 من ديسمبر المقبل، 
النار  إط��الق  وقف  واتفاق 
على  ه��ود  الشامل.وشدد 
المتحدة  ال���والي���ات  دع���م 
واستقرارها  ليبيا  لسيادة 
ووح��دت��ه��ا وق��درت��ه��ا على 
م��ح��ارب��ة اإلره����اب ضمن 
تدخل  دون  م��ن  ح��دوده��ا 
أجنبي، ومعارضة واشنطن 
ل��ك��ل أش���ك���ال ال��ت��ص��ع��ي��د 
وال����ت����دخ����ل ال��ع��س��ك��ري 
يعمق  ال�����ذي  ال���خ���ارج���ي 

التزامها  مع  النزاع  ويطيل 
بزيادة دعمها الديبلوماسي 
للتقدم الذي حققه الشعب 
ال���ل���ي���ب���ي.وأض���اف ه���ود 
ال��م��ت��ح��دة  ال����والي����ات  أن 
س���ت���واص���ل ف���ي األش��ه��ر 
ال��م��ق��ب��ل��ة دف����ع ال��ج��ه��ود 
حكومة  ل��دع��م  ال��دول��ي��ة 
الوحدة الوطنية والمجلس 
اإلعداد  وجهود  الرئاسي، 
على  والعمل  لالنتخابات 
ال��ن��زاع، فضاًل عن  إن��ه��اء 
الليبي  الشعب  مع  عملها 
وال����ش����رك����اء ال���دول���ي���ي���ن 
المؤسسات  تقوية  لضمان 

الحكومية. 
وأع�����������رب ه�������ود ع��ن 
ت���ف���اؤل���ه ب����األوض����اع في 
ل��ي��ب��ي��ا وال��م��س��اف��ة ال��ت��ي 
الليبي  ال��ش��ع��ب  ق��ط��ع��ه��ا 
ب��ع��د ال��ت��ق��دم ال��م��ل��ح��وظ 

السياسيين  ال���ق���ادة  ب��ي��ن 
القتال،  بوقف  الراغبين 
وتشكيل لجان متعددة مثل 
السياسي  ال��ح��وار  ملتقى 
العسكرية  ال����10  ولجنة 
المشتركة، واتخاذ قرارات 
مهمة ألنهاء الحرب وتجمع 
القادة معا لتشكيل حكومة 

ما أوقف قتل الناس.
وجود   على  هود  وش��دد 
إلج���راء  حقيقية  ف��رص��ة 
ديسمبر  ف���ي  ان��ت��خ��اب��ات 
وإلقرار  تام  بشكل  المقبل 
منذ  م����رة  ألول  م���وازن���ة 
س���ن���وات س��ت��ح��دث ف��رًق��ا 
تأمين  مجال  في  حقيقًيا 
الليبي،  للشعب  الخدمات 
وه����ذا م��ا ي��ع��ط��ي األم���ل. 
أن  يؤكد  الواقع  أن  مبيًنا 
زالت  ما  األجنبية  القوى 
ه��ن��اك، وه��و م��ا ق��اد إلى 

في   5 رق��م  الفقرة  وض��ع 
البيان الختامي لبرلين 2.

وأض��اف ه��ود: إن هذه 
ال����ف����رة ن���ص���ت ع���ل���ى أن 
األجنبية  ال��ق��وى  ك��ل  على 
والمرتزقة أن تنسحب من 
إال  تأخير،  دون  من  ليبيا 
أن القيام بهذا ال يمكن أن 
امتالك  لعدم  فوًرا  يتحقق 
لتحقيق  س��ح��ري��ة  ع��ص��ا 
العمل مع  ذلك، من خالل 
ال��ش��ع��ب ال��ل��ي��ب��ي ف��ي ظل 
لتحديد  حقيقية  ف��رص��ة 
حوافز  وتقديم  ال��ظ��روف 
وربما معطيات أخرى لهذه 

القوى للمغادرة.
وأق��ر ه��ود بعدم وج��ود 
أكثر  منظمة  أو  هيئة  أي 
ه��ذه  تحقيق  ع��ل��ى  ق����درة 
المغادرة غير حكومة ليبية 
من  مختارة  وموحدة  قوية 

وهو  الليبي،  الشعب  قبل 
القصوى  األهمية  يبرز  ما 
وهو  االنتخابات،  إلج��راء 
الالعبين  على  يحتم  م��ا 
األجانب من كل الفئات أن 

يحترموا رغبة الليبيين.
إن  ه�������ود:  وأض���������اف 
ال��ل��ي��ب��ي��ي��ن راغ����ب����ون في 
اس���ت���ع���ادة س��ي��ادت��ه��م من 
خ����الل اح����ت����رام ش���روط 
ات��ف��اق وق��ف إط��الق النار 
في  إليه  التوصل  تم  الذي 
أك��ت��وب��ر ال��م��اض��ي. داع��ًي��ا 
ك��ل األط���راف إل��ى سحب 
من  األجنبية  ال��ق��وات  ك��ل 
ليبيا بشكل فوري إن كانت 
قوات عادية أو مرتزقة أو 

غير ذلك.
الطريق  أن  ه��ود  وبين 
األفضل لليبيا هو أن تقرر 
تقيم  أن  ت��ري��د  دول  أي 
ع���الق���ات أم��ن��ي��ة وت��ع��اون 
تتشكل  عندما  معها  أمني 
االنتخابات  بعد  حكومة 
وتمثل إرادة الشعب الليبي. 
األجنبي  التدخل  أن  مبيًنا 
م��زع��زع ل��الس��ت��ق��رار في 
وقت ال يدعم فيه المجتمع 
مثل  إج��راءات  أي  الدولي 

إغالق الحدود

الروسي سيرغي  الخارجية  وزير  نائب  قال 
مؤتمر  خ��الل  أل��ق��اه��ا  كلمة  ف��ي  فيرشينين، 
برلين الثاني بشأن التسوية الليبية: إن الوجود 
يشّكل  ي��زال  ما  ليبيا  في  األجنبي  العسكري 

مسألة معقدة.
ال  ش��ك،  أدن��ى  “دون  فيرشينين:  وأض���اف 
يمكن الحديث عن التوافق التام طالما يستمر 
وجود عسكريين ومرتزقة أجانب في األراضي 
تكون  أن  ب��ض��رورة  مقتنعون  ون��ح��ن  الليبية، 
الزمنية  الناحية  من  منسقة  إجالئهم  عملية 
وتشمل التشكيالت المسلحة كافة غير الليبية 

الموجودة في البالد”.
عدم  أن  م��ن  ال��روس��ي  الدبلوماسي  وح���ّذر 
تطبيق هذا الشرط سيؤدي إلى تقويض توازن 
في  ال��ه��دوء  على  الحفاظ  يتيح  ال��ذي  ال��ق��وى 
البالد على مدى األشهر األخيرة، وظهور خطر 

حقيقي لوقوع تصعيد عسكري جديد.
ليبيا شهد  في  الوضع  بأن  فيرشينين  وأقّر 
مؤتمر  انعقاد  منذ  ملموسة  إيجابية  تغيرات 
برلين األول، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك 
صعوباٍت في سبيل تحقيق هذه التغيرات، ولم 

يتم تطبيق كل بنود خارطة الطريق المنصوص 
عليها بموجب قرار مجلس األمن الدولي رقم 

2570 على نحو مطلوب.
وشدد الدبلوماسي الروسي في هذا الصدد 
ال��ج��دول  بانهيار  السماح  ي��ج��وز  ال  أن��ه  على 
الزمني المتفق عليه لتنظيم االنتخابات العامة 

في ليبيا أواخر ديسمبر العام الجاري.
سياسية  تسوية  عن  بديال  ن��رى  “ال  وق��ال: 
األم��م  رع��اي��ة  تحت  الليبي  للملف  متكاملة 
مالمحه  باتت  الذي  التقدم  أن  غير  المتحدة، 
واضحة في العملية السياسية لن ينجح إال في 
الواقع  في  شاملة  العملية  ه��ذه  ستكون  ح��ال 
بما  البالد،  في  كافة  المؤثرة  القوى  بمشاركة 
في ذلك الممثلون عن النظام السابق الذين ال 
يمكن إقصاؤهم عن جهود إعادة بناء الدولة في 

فترة ما بعد النزاع”.

في تصريحات له على هامش مؤتمر برلين 2، 
اعتبر وزير الخارجية اإليطالي لويجي دي مايو، 
أن ليبيا تشّكل مصدر قلق لبالده، ليس فقط من 

ناحية الهجرة، وإنما خطر اإلرهاب أيًضا.
مايو  دي  فإن  اإليطالية،  “آكي”  لوكالة  ووفًقا 

بسحب  ال��ب��دء  على  برلين  مؤتمر  إج��م��اع  أك��د 
“أكدنا  مضيًفا:  األجنبية،  وال��ق��وات  المرتزقة 
أنه في 24 ديسمبر المقبل، ستُجرى انتخابات 
لقيادة وبرلمان منتخب ديمقراطيا، والذي سيقوم 

بعد ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة”.



إشراف : معتز ونيس

بنغازي : غرفة مشتركة لفرض األمن برئاسة العميد رمضان الوحيشي وغرفة 
عمليات مشتركة لضبط المطلوبين برئاسة العقيد جمال العمامي

مركز شرطة الحدائق : طيش شباب و تعاطي المخدرات

احد سارقي اغطية الصرف الصحي في 
قبضة قسم ُشرطة النجدة بنغ�ازي

الدعم المركزي المدينة القديمة 
بطرابلس يضبط مطلوب في "13" 

قضية نصب وإحتيال 

 يتسبب في مقتل شاب في مقتبل العمر

النجدة  لقسم  إل���ى  م��ع��ل��وم��ات  وردت  ب��ع��د 
بنغازي مفادها تعرض أحد المواطنيين للسرقة 
خالل شهر رمضان المبارك بعد إستالمه مبلغ 
وقدره )50000( خمسون ألف دينار من سوق 

فينيسيا . 
علية قام رئيس قسم ُشرطة النجدة بنغ�ازي 
عقيد جمال العمامي بتكليف المجموعة الثانية 
بالبحث  بدورها  باشرت  التي  بالقسم  تحريات 
والتحري و بالتواصل مع المجني عليه أفاد أن 
السرقة قد تمت بالتحديد أمام مسجد البدرية 
العصر  لصالة  ترجله  أث��ن��اء  المصرية  بسوق 
وذلك عن طريق كسر الزجاج وسرقة المبلغ من 

داخل السيارة. 
النجدة عبر  و بحسب ما أوضح قسم  عليه 
صفحته الرسمية علي موقع فيسبوك تم تكثيف 
التحريات  مجموعة  قبل  من  والتحري  البحث 
ومتابعتها  المراقبة  كاميرات  وبرصد  المكلفة 
المجني عليه من السوق وإستالمه  منذ خروج 
المبلغ حتى ترجله للصالة تبين أنه قد تم تعقبه 
اللون  هونداي  نوع  األول��ى   ، سيارتين  قبل  من 

ذهبي والثانية نوع كيا اللون رصاصي. 
السيارات  ع��ن  متواصل  بشكل  البحث  ت��م 
نوع  األول���ى  ضبط  ت��م  حيث   ، ب��ه��ا   المشتبه 
أنه قد أشتراها  تبين  الذي  هونداي وصاحبها 
من المشتبه به بموجب عقد بيع وشراء  وبعد 
مرور أيام تم ضبط السيارة الثانية المشتبه بها 
نوع كيا وصاحبها الذي أعترف أثناء األستدالل 
معه بجرمه وذكر من ساهم معه في السرقة . 

علية تمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة 
و ثم حاليا مواصلة البحث والتحري عن باقي 
واإلحضار  بالضبط  أم��ر  إص��دار  بعد  الجناة 

عليهم.

التابعة لإلدارة  الدوريات األمنية  تمكنت 
طرابلس"  "جنوب  المركزي  للدعم  العامة 
من ضبط تشكيل عصابي مكون من عدد 
أثناء  الوافدات من الجنسية األفريقية  من 
قيامهن بسرقة أسالك كهربائية من بعض 
المناطق المحيطة بمطار طرابلس العالمي.
القانونية  أتخاذ االجراءات  تم  هذا وقد 
جهة  الى  المتهمات  وإحالة  الواقعة  حيال 

االختصاص.

ُشرطة النجدة بنغ�ازي يلقي القبض على 
شخص لمشاركته بعملية سرقة  مواطنين 

سجلت ضد مجهول في رمضان

الدعم المركزي جنوب طرابلس 
يضبط تشكيل عصابي مكون من 

أفارقة لسرقة أسالك كهربائية

الداخلية  وزارة  وكيل  أعلن 
عن  قعيم  ف��رج  الفنية  للشؤون 
مشتركة  امنيه  ُغ��رف��ة  ان��ط��الق 
برئاسة  والقانون  األمن  لفرض 
ُمدير أمن بنغازي العميد رمضان 
ال��وح��ي��ش��ي وغ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات 
المطلوبين  ل��ض��ب��ط  م��ش��ت��رك��ة 
العمامي  جمال  العقيد  برئاسة 

رئيس قسم النجدة بنغازي.
امن  مديرية  ذلك  عن  وأعلن 
بنغازي عبر صفحتها على موقع 
ف��ي��س��ب��وك ق��ائ��ل��ة ان��ه��ا وج���اءت 
ُمشتركة  امنيه  ُغ��رف��ة  تشكيل 
األمنية  األج��ه��زة  مختلف  م��ن 
امن  مدير  برئاسة  والعسكرية 
بنغ��ازي عميد رمضان الوحيشي 

الدولة  وهيبة  القانون  لفرض   "
السلبية  ال��ظ��واه��ر  وُم��ح��ارب��ة 
والفساد  التسول  رأس��ه��ا  على 
الغير  السلع  وبائعين  اإلداري 
بكافة  الطرقات  علي  صالحة 
الدولة  أراض��ي  وحصر  أنواعها 
عليها  ال��م��ت��ع��دي  وال��م��واط��ن��ي��ن 

خاصة  لمصالح  استغلت  والتي 
معارض  أص��ح��اب  منع  وك��ذل��ك 
سياراتهم  عرض  من  السيارات 
تسبب  وال��ت��ي  معارضهم  خ��ارج 

في ازدحام الطرق.
المشتركة  األم��ن��ي��ة  ال��خ��ط��ة 
امن  مديرية  بحسب  الجديدة 

االذن من  اخ���ذ  ع��ق��ب  ب��ن��غ��ازي 
الوحدة  بحكومة  الداخلية  وزير 
العام  القائد  وس��ي��ادة  الوطنية 
للقوات الُمسلحة المشير خليفة 

حفتر
للشؤون  الداخلية  وزارة  وكيل 
تشكيل  عن  أيضا  أعلن  الفنية 
ق��وة  واع��ت��م��اد  عمليات  غ��رف��ة 
ق��وة فرض  اس��م  خ��اص��ة تحت 
ب��إم��رة ع��ق��ي��د جمال  ال��ق��ان��ون 
ُجمعة العمامي وبُمساندة الدعم 
يختص  األمن  لضبط  المركزي 
المطلوبين  علي  بالقبض  عملها 
وذلك  القانون  عن  والخارجين 
الشرطة  ج��ه��از  م��ع  بالتنسيق 

العسكرية والقضائية.

سردت مدرية امن بنغازي 
الصفحة  ع��ب��ر  ق��ت��ل  واق��ع��ة 
فيسبوك  ع��ل��ي  ال��رس��م��ي��ة 
اسبوعين  ق��ب��ل  ان���ه  ق��ائ��ال 
ش��رط��ة  م��رك��ز  إل����ى  وردت 
الحدائق معلومة عبر الجهاز 
م��ف��اده��ا وج���ود  إال س��ل��ك��ي 
ناري  بعيار  مصاب  شخص 
الطبي  ب��ن��غ��ازي  م��رك��ز  ف��ي 
تكليف  ت���م  ع��ل��ي��ه   1200
بمركز  ال��ت��ح��ري��ات  أع��ض��اء 
الحدائق وعند وصولهم إلى 
مركز بنغازي الطبي تبين أن 
الشخص المصاب في حالة 
إغماء كامل أثر إصابته بعيار 
ناري برجله وعدم استطاعة 
أع���ض���اء ال��ت��ح��ري��ات أخ��ذ 

أقواله .
بحسب  و  ذلك  اثر  وعلي 
المدرية تم ضبط المجموعة 
مع  مشاجرة  في  كانت  التي 
من  وكل  المصاب  الشخص 
ك���ان ب��رف��ق��ت��ه وع���دده���م 8 

ثمانية أشخاص واالستدالل 
م���ع���ه���م ح�������ول ال����واق����ع����ه 

وخلفياتها.
ساعات  ع��دة  وبعد  وهنا 
بحسب المركز وردت إشارة 
الحدائق  شرطة  مركز  إل��ى 
الشخص  ان��ت��ق��ال  م��ف��اده��ا 
الله  إل���ى رح��م��ة  ال��م��ص��اب 
وال��ت��ش��دي��د  وب��ال��ت��دق��ي��ق   ،
ف���ي االس����ت����دالل أع��ت��رف��وا 

ضبطها  تم  التي  المجموعة 
على  بالرماية  ق��ام  م��ن  ب��أن 
المجني عليه هو المدعو ) م 
م م ( وباإلستدالل مع مرافق 
المجني عليه أعترف بأنه كان 
انتقالهم  وتم  في حالة سكر 
المضبوطين  أحد  منزل  إلى 
وقاموا بالمشاجرة معه ومن 
آخر  شخص  إلى  انتقلوا  ثم 
وقاموا بالمشاجرة معه أيضا 

هاتف  بسرقة  قام  قد  كونه 
المجني عليه ومن ثم انتقلوا 
إل����ى ال��ج��ان��ي وال�����ذي ق��ام 
عليه  المجني  على  بالرماية 
ب��واس��ط��ة س���الح ن���اري ن��وع 
إصابته  وتمت  كالشنكوف 
ومن ثم انتقل إلى رحمة الله.

أعضاء  تكليف  ت��م   عليه 
بضبط  بالمركز  التحريات 
االنتقال  ت��م  حيث  ال��ج��ان��ي 

تم  ب��أن��ه  وتبين  منزله  إل��ى 
وبالتواصل  ال��م��ن��زل  إخ���الء 
بأنه  أف��اد  أقربائه  أح��د  مع 
طارق  ل��واء  إل��ى  تسليمه  تم 
وبانتقال  ال��م��ع��زز  زي���اد  ب��ن 
بالمركز  ال��ت��ح��ق��ي��ق  رئ��ي��س 
في  الجاني  مع  لألستدالل 
اخرى  واقعة  و  القتل  واقعة 
وقت  في  تسجيلها ضده  تم 
معه  وب���اإلس���ت���دالل  س��اب��ق 
أعترف بأنه قد قام بالرماية 
على المجني عليه وتم ضبط 

أقواله .
التحقيق  رئ���ي���س  وق�����ام 
ب���ال���م���رك���ز ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م��ع 
باللواء  المسؤلين  الضباط 
لعرض  النيابة  ووارد  المعزز 
العامة،  النيابة  على  الجاني 
ح��ي��ث أف����اد ت��ق��ري��ر ال��ط��ب 
عليه  المجني  بأن  الشرعي 
برجله  ن���اري  بعيار  أص��ي��ب 
مما  ح���اد  ن��زي��ف  إل���ى  أدى 

سبب بوفاته . 

الصرف  اغطية  انتشار شرقة  بعد 
الصحي و بيعها االمر الذي تسبب في 
العديد من المشاكل نتيجة بقاء حفر 
ضبط  غطاء  دون  الصحي  ال��ص��رف 
ق��س��م ش��رط��ة ال��ن��ج��دة ب��ن��غ��ازي اح��د 
تلك  علي  يقومون  الذين  األش��خ��اص 
السرقات وبيعها بمبلغ  25دينار ثمن 

الغطاء الواحد .
اطالق  بعد  القبض  عملية  ج��اءت 
ظاهرة  على  للقضاء  ت��ح��ري  عملية 
وهي  االخ��ي��رة  االٔون���ه  في  انتشرت 
ال��خ��اص��ة بصرف  س��رق��ة االغ��ط��ي��ة 
وبالتحديد  بالمدينة  االٔمطار  مياة 
بمنطقة الصابري عند طريق البحر و 
من خالل عمليات التحري التي تمت 
بكل حرفية من قبل رجال قسم ُشرطة 
شخصاً  ضبط  ت��م  بنغ�ازي  ال��ن��ج��دة 
متلبس وذلك بعد اعداد كمين محكم .

بمواجهته وباالستدالل معه اعترف 
بصرف  الخاصة  األغطية  ه��ذه  ببيع 
25دينار  وق��دره  بمبلغ  االمطار  مياة 

اتخاذ  تم  عليه  ال��واح��د  الغطاء  ثمن 
حياله  القانونية  االٔج����راءات  كافة 

وأحالته ألى النيابة العامة.
و افاد قسم النجدة بنغازي انه يقوم 
االن بالتحرى علي عدة اماكن وسوف 
تكون هناك عدة عمليات من هذا النوع 
محذرا كل من يقوم بأعمال مثل هذه 
المدينة  ممتالكات  حق  في  الجريمة 
ب���أن تصبح  ل��ن يسمح  ان��ه  م��ؤك��دا 
واللصوص  للمجرمين  مرتع  بنغازي 

بعد كل هذه التضحيات والشهداء.

ت���م���ك���ن أع����ض����اء وح����دة 
ال��ت��ح��ري وال��ق��ب��ض ال��ت��اب��ع��ة 
ل��م��ك��ت��ب ال���دع���م ال��م��رك��زي 
"المدينة القديمة" اليوم األحد 
2021م  يونيو   20 الموافق 
من ضبط المدعو "ض.م.أ.ز"  
ليبي  1973م  م��وال��ي��د  م��ن 
بمنطقة  ومقيم   ، الجنسية 
مطلوباً  كونه  وذل��ك  الخمس 
الغربي  ش��رط��ة  م��رك��ز  ل���دى 
في  المدينة  ش��رط��ة  وم��رك��ز 
يخص  محضر   "13" ع���دد 
واالح��ت��ي��ال  بالنصب  قضايا 
أعلنت  م���ا  ب��ح��س��ب  ذل���ك  و 
ال��ص��ف��ح��ة ال��رس��م��ي��ة ل���وزارة 

الداخلية علي فيسبوك .
قالت  الرسمية  والصفحة 

احالته  تم  وفور ضبطه   " انه 
الغربي  شرطة  مركز  لدائرة 
األختصاص  حيث  من  وذل��ك 

."
العامة  االدارة  اه��اب��ت  و 
صفحة  عبر  المركزي  للدعم 
ممن  بالمواطنين   " الداخلية 
لديهم محاضر تخصهم بشأن 
واالحتيال  للنصب  تعرضهم 
بدائرتي مركز شرطة الغربي 
ومركز شرطة المدينة سرعة 
المذكورين  للمركزين  التوجه 
وذل����ك ل��الس��ت��ي��ض��اح ب��ش��أن 
ال���ت���ع���رف ع���ل���ى ال��ش��خ��ص 
وضعهم  ومتابعة  المضبوط 
ح����ي����ال ش���ك���اوي���ه���م ض���ده 

بالخصوص ".
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ضمن خطواته لتحقيق التواصل الثقافي 
إعالمية  بناء مؤسسة  الرياضي من خالل 
رياضية قوية، أجرى وزير الرياضة بحكومة 
الوحدة الوطنية السيد عبدالشفيع الجويفي 

زيارة ميدانية لمقر قناة ليبيا الرياضية .
ال��زي��ارة على  ه��ذه  الوزير خ��الل  واطلع 
سير العمل في القناة ، واستمع  إلى شرح 
مفصل حول الخطة البرامجية للقناة ، كما 
تم الوقوف على الصعوبات والعراقيل التي 
تواجه الكوادر الوظيفية بالقناة في مجاالت 

والتصوير  والمونتاج  واإلع����داد  التقديم 
والجرافيكس والنقل.

مع  موسعا  اجتماعا  الجويفي  وع��ق��د 
الكوادر اإلدارية والفنية بالقناة، وعبر الوزير 
اإلب��داع��ي��ة. مشيدا  ل��ك��وادره��ا  ع��ن شكره 
بالجهود التي يبذلها العاملون بالقناة رغم 
واجهت  التي  والصعوبات  اإلمكانيات  شح 
القناة في الفترة السابقة ،الفتا إلى أهمية 
دور وسائل اإلعالم الوطنية في نشر ثقافة 

التصالح والتقارب

وأكد أن الرياضة هي مفتاح المصالحة 
الفرقة  نبذ  أهمية  على  مشددا   ، الوطنية 
والخالف والعمل كفريق وجسد واحد من 
بالجمهور  تليق  متميزة  خدمة  تقديم  أجل 

الليبي.
الوزير  السيد  أك��د  زي��ارت��ه  ختام  وف��ي 
والحرص  العاملين  كل  مع  ال��وزارة  وق��وف 
على تلبية احتياجاتهم في حدود اإلمكانيات 
المتاحة بما يمكن القناة من أداء رسالتها 

اإلعالمية. 

وزير الرياضة يعد العدة لعودة قناة ليبيا الرياضية “بقوة”

المنتخب الوطني يخسر أمام السودان وُيوّدع كأس العرب ُمبكرًا

ضمن مباريات الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز

الهالل واالتحاد يتفوقان والمدينة يقع في فخ التعادل

كتب: سيف النصر خليفة
على  ال��م��وازي��ن  قلب  م��ن  ال��ق��دم  لكرة  األول  دارن���س  فريق  نجح 
إطار  في  وذل��ك  ه��دف،  مقابل  هدفين  بنتيجة  التحدي  مستضيفه 
مباريات الجولة الثالثة من مرحلة اإلياب لفرق المجموعة األولى من 
الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين 

- يوم األربعاء الماضي - على أرضية ملعب شهداء بنينه. 
هذه المباراة التي توسطها الحكم ) عبد المؤمن الراعي (،دخلها 
الفريقان وكل منهما يمنى النفس في تحقيق االنتصار، وتحسين موقعة 
شهدت  وقد  هذا  األول��ى.  المجموعة  ترتيب  سلم  خارطة  على  في 

المباراة طوال شوطيها حماس وإثارة من جانب العبي الفريقين. 
نغمة  إستعادة  عن  الباحث  التحدي  دخ��ل  المواجهة  ه��ذه  وقبل 
االنتصارات التي إنفتقدها منذ مدة اللقاء محتال المرتبة الخامسة 
برصيد ) 17 ( نقطة، بينما جاء دارنس في الترتيب السابع برصيد 

) 13 ( نقطة. 
لفريق  ما  نوعا  األفضلية  فيها  كانت  المقابلة  من  األول  الشوط 
المهاجمان ) أحمد مكاري،  التحدي، معتمدا على تحركات كل من 

وعزو بنينه ( باإلضافة إلى ) عمر بوخريص (. 
وكانت أبرز فرص التحدي والتي أهدرها ) عزو بنينه ( بعد تمريرة 
) أحمد مكاري (،وذلك في الدقيقة ) 8 (، رد عليه العب دارنس ) 
شاهين الجميل ( في الدقيقة ) 10 (، والذي كان في وضعية إنفراد 
تام بالحارس ) أحمد عياد ( بيد أن كرة اإلنفراد مرت بمحاذاة القائم 

اإليسر. 
وعند مطلع الدقيقة ) 15 ( أستغل مهاجم التحدي ) عزو بنينه ( 
خطاء المدافع ) علي عيسي (، ومستفيدا من عرضية زميلة ) أحمد 
مكاري ( ليتمكن ) بنينه ( من وضع كرته داخل خشبات الحارس ) 

هارون البيري (.
األنيق دارنس، لم يهب هدف التحدي، بل عقد العزم على تعديل 
وذلك  مجددا،  للقاء  العودة  من  محاوالت  عدة  بعد  ونجح  النتيجة، 
عندما استطاع العبه ) علي دخيل ( في الدقيقة ) 23 ( تعديل الكفة 
الذي حاول   ) بكرة حرة مباشرة إستقرت في شباك ) أحمد عياد 

كثيرا إبعادها لكنه لم يفلح في ذلك. 
الحصة الثانية من المواجهة كانت أسرع من سابقتها، حيث حاول 
هارون   ( مرمى  إلى  الوصول  المناسبات  من  العديد  في  التحدي 

البيري (، لكنه إصطدم بتنظيم محكم وجيد من العبي دارنس. 
وحملت الدقيقة ) 85 ( الجديد لفريق دارنس، حيث تابع الالعب 
إويس   ( زميلة  تصويبة  الثاني  الهدف  مسجل   ) الشهيبي  وائ��ل   (
السويح (، ليعلن بعدها حكم اللقاء ) عبد المؤمن الراعي ( صافرة 

نهاية اللقاء بتفوق دارنس على التحدي. 
طاقم التحكيم 

حكم   ) الراعي  المؤمن  عبد   ( الحكم  اللقاء  هذا  وتوسط  هذا 
ساحة، بمساعدة كل من مساعد أول ) محمد الزايدي ( ، ومساعد 
ثان ) علي الغائب ( ، و ) بشير السوسي ( حكما رابعا، فيما أسندت 

مهمة مراقبة المباراة للحكم ) أحمد البوعيشي (. 
إنذارات الفريقان 

في  األصفر  الكرت   ) الراعي  المؤمن  )عبد  اللقاء  حكم  وأشهر 
ثالثة مناسبات منها إثنان لفريق دارنس كانت من نصيب ) علي دخيل 
(، في الدقيقة ) 57 ( والالعب ) وائل الشهيبي، وذلك في الدقيقة 
) 69 (، فيما تحصل الالعب ) جمعة العبار ( على إنذار من جانب 

فريق التحدي، وذلك في الدقيقة ) 60 (

دارنس يقلب الموازين على التحدي
في  الوطني  المنتخب  فشل 
التأهل إلى دور المجموعات من 
المقامة  العرب 2021،  بطولة 
عليها  يُشرف  والتي  قطر،  في 

االتحاد الدولي لكرة القدم.
المنتخب الوطني وّدع البطولة 
من التصفيات بعد الخسارة من 
دون  ب��ه��دف  ال��س��ودان  منتخب 
جزاء  ركلة  طريق  عن  ج��اء  رد، 
في  عبدالرحمن  محمد  سجلها 
الشوط  زم��ن  من   15 الدقيقة 

األول.
وف���ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي تفنن 
في  ال��وط��ن��ي  المنتخب  الع��ب��و 
ال���ف���رص، ح��ي��ث ضّيع  إه����دار 
وال��م��رم��ى  ك���رة  المنير  محمد 

م���ن محمد  ورأس���ي���ة  خ���ال���ي، 
زع��ب��ي��ة ارت��ط��م��ت ب��ال��ع��ارض��ة، 
وأضاع معاذ عيسى انفرادا تاما 
بحارس مرمى منتخب السودان 

أبوعشرين.
يُذكر أن المباراة أقيمت على 
ال��دول��ي،  خليفة  ملعب  أرض��ي��ة 
كأس  الستضافة  المستهدف 
العاصمة  ف��ي   2022 ال��ع��ال��م 

القطرية الدوحة.
األول  ه���و  اإلخ����ف����اق  ه����ذا 
خافيير  اإلس���ب���ان���ي  ل��ل��م��درب 
كليمنتي، عقب توقيعه على عقد 
الذي  الوطني  منتخبنا  تدريب 
يمر بجملة من اإلخفاقات خالل 

السنوات األخيرة.

ضمن مباريات الجولة الثالثة 
األولى  المجموعتين  لفرق  إياب 
الليبي  ال�����دوري  م��ن  وال��ث��ان��ي��ة 
أقيمت  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  ال��م��م��ت��از 
ثالثة  الجمعة  األول  أم��س  ي��وم 
م���ب���اري���ات وزع�����ت ع��ل��ى ث��الث��ة 

مالعب.
حيث تفوق فريق االتحاد على 
ضيفه رفيق بنتيجة ثالثة أهداف 
دون رد، وذلك على أرضية ملعب 

طرابلس الدولي.
بنينه  ش��ه��داء  م��ل��ع��ب  وع��ل��ى 
أمام  مباراته  التعاون  فريق  فقد 
مستضيفة الهالل بنتيجة هدفين 
ال��ت��ع��ادل  س���اد  ف��ي��م��ا  رد،  دون 
لقاء  لمثلهما  ب��ه��دف  اإلي��ج��اب��ي 
والمدينة،  المصراتي  االت��ح��اد 
وذلك على أرضية ملعب مصراتة.
“ال����ه����الل” ي���واص���ل رح��ل��ت��ه 
الناجحة مع النتائج بفوز مستحق 

على “التعاون”
انتهى اللقاء الذي جمع الهالل 
ملعب  أرض��ي��ة  على  التعاون  م��ع 
ش���ه���داء ب��ن��ي��ن��ا، ض��م��ن ال��ج��ول��ة 
الثالثة من مرحلة اإلياب بهدفين 

دون رد.
ه��ذا وق��د ت��ق��دم ال��ه��الل عن 
طريق هدافه وقائد فريقه فيصل 
عند  الجزاء  عالمة  من  البدري 
المباراة،  زمن  من   51 الدقيقة 
بعد ذلك سجل الالعب المحترف 
سيسي  محمد  م��خ��ت��ار  ال��م��ال��ي 
 ،90 الدقيقة  في  الثاني  الهدف 
الرحمة  رصاصة  بمثابة  ليكون 

في شباك نادي التعاون.

ال��م��ب��اراة ال��ت��ي لُ��ع��ب��ت ضمن 
م��ب��اري��ات األس��ب��وع ال��ث��ال��ث من 
مرحلة اإلياب بالمجموعة األولى 
م��ن ال�����دوري ال��ل��ي��ب��ي ال��م��م��ت��از، 
شهدت إثارة كبيرة وفرص كثيفة 

من جانب الفريقين.
الهالل  يرفع  االنتصار  وبهذا 
النقطة  إلى  النقاط  من  رصيده 
ال��ث��ال��ث، فيما  ال��م��رك��ز  ف��ي   32
تجمد رصيد التعاون عند النقطة 
التاسع  ال��م��رك��ز  ف��ي  ليضل   ،9
األول��ى  المجموعة  ترتيب  بسلُم 

من الدوري الممتاز.
فوز  أعلى  يُسجل  “االت��ح��اد” 
“رفيق”  على  بالفوز  بالدوري  له 

بثالثية نظيفة
ثالث  االت��ح��اد،  ن���ادي  حصد 
نقاط جديدة في مشوار محافظته 
الثانية  المجموعة  ص��دارة  على 

من الدوري الليبي للممتاز.
انتصار االتحاد اليوم جاء على 
بثالثية  رف��ي��ق ص��رم��ان  ح��س��اب 
دون رد، ضمن الجولة الثالثة من 

الليبي  ب��ال��دوري  اإلي���اب  مرحلة 
الممتاز.

رفيق  لقاء  في  االتحاد  ثالثية 
ع��ل��ى أرض���ي���ة م��ل��ع��ب ط��راب��ل��س 
الوسط  الع��ب  سجلها  ال��دول��ي، 
ع���م���ر ي���وس���ف ال���خ���وج���ة ع��ن��د 
الدقيقة 14، وعزز تقدم االتحاد 
المحترف التونسي علي العامري 
ال��دق��ي��ق��ة 21 م���ن زم��ن  ع��ن��د 

الشوط األول.
نقاط  ال��ث��الث  االت��ح��اد حسم 
مهاجمو  تفنن  ذلك  وبعد  مبكًرا، 
ال��ف��رص عن  إه���دار  ف��ي  العميد 
ط��ري��ق ال��ع��ام��ري وص��ه��ي��ب بن 
أن  قبل  عيسى،  ومعاذ  سليمان 
الهدف  صبو  المعتصم  يسجل 
من  األخيرة  الدقيقة  في  الثالث 
زم���ن ال��ل��ق��اء، م��ع إه����دار رفيق 
كفيلة  كانت  التي  الفرص  لبعض 

بإعادته إلى أجواء اللقاء.
هذا الفوز عزز صدارة االتحاد 
 ،34 النقطة  إل��ى  رصيده  ورف��ع 
عند  رف��ي��ق  رص��ي��د  تجمد  فيما 

التاسع  المركز  في   13 النقطة 
المجموعة  ت��رت��ي��ب  ج���دول  م��ن 
الثانية من الدوري الليبي الممتاز.
يخطف  المصراتي  االت��ح��اد 
تعاداًل قاتاًل أمام المدينة بالدوري
ح��س��م ال���ت���ع���ادل اإلي��ج��اب��ي 
أمام  المصراتي  االتحاد  مواجهة 
في  منهما،  لكل  بهدف  المدينة 
المباراة التي جرت بينهما بملعب 
مصراتة ضمن مواجهات الجولة 

ال�14 ببطولة الدوري.
لفريق  األول  ال��ه��دف  س��ج��ل 
ال���م���دي���ن���ة الع���ب���ه ال��م��ح��ت��رف 
ال���ك���ام���ي���رون���ي ج����اك ه���ام���ان، 
بالدقيقة ال�46 من عمر المباراة.
وشك  على  ال��م��ب��اراة  وك��ان��ت 
اإلنتهاء بالفوز لفريق المدينة، إال 
أن عبد الله الشعيفي كان له رأي 
التعادل  آخر حيث خطف هدف 
لالتحاد المصراتي بالدقيقة 96 

من عمر اللقاء.
ب��ه��ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة ف��ش��ل ف��ري��ق 
ال��م��دي��ن��ة ف��ي ت��ك��رار ف���وزه على 
االتحاد المصراتي، خالل مرحلة 
وقتها  عليه  ف��از  حيث  ال��ذه��اب، 

بهدفين دون رد.
االتحاد  رصيد  رف��ع  التعادل 
المصراتي للنقطة 27، متساوًيا 
م���ع األه���ل���ي ط��راب��ل��س ص��اح��ب 
عليه  يتفوق  الذي  الثاني  المركز 

بفارق األهداف.
أما فريق المدينة رفع رصيده 
محتاًل   ،15 إل���ى  ال��ن��ق��اط  م��ن 
ترتيب  ب��ج��دول  الثامن  المركز 

المجموعة الثانية للدوري.


