
التقى السيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة 
الماضي  الثالثاء  يوم  القبة  مدينة  في  بمكتبه  صالح 
برئيس االتحاد العام لعمال النفط والغاز السيد سعد 
دينار والمنسق العام لالتحاد السيد المبروك المغربي 
باإلضافة إل��ى رؤس���اء وأع��ض��اء ع��دد م��ن ات��ح��ادات 
عمال الشركات النفطية، حيث اثنى الحاضرون على 
مجهودات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح 
وقيادته لهذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا، وتم 
خالل اللقاء التأكيد على تطبيق قانون رقم )1( لسنة 
2022م بشأن التقاعد االختياري للعاملين بشركات 
النواب، كما  الصادر عن مجلس  والغاز  النفط  قطاع 
تم مناقشة تفعيل قرار رقم 642 بشأن زيادة مرتبات 
العاملين بالقطاع وحق العاملين المتقاعدين وشهداء 
ال��واج��ب ف��ي االس��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه ال��زي��ادة والتأكيد 
المالية  أوضاعهم  تسوية  في  العاملين  كل  حق  على 
وكذلك   ،2014 سنة  في  ال��ق��رار  ص��دور  تاريخ  من 
تم اختالسها من  التي  مناقشة االموال واالشتراكات 
المصارف الموجودة بمدينة طرابلس وإحالة القضية 

للنائب العام باإلضافة إلى مناقشة اإلغالقات االخيرة 
للنفط والمطالبة بإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن 
عمال  صوت  إيصال  وكذلك  السياسية،  التجاذبات 
التي  الدبيبة  حكومة  ق��رارات  من  باإلستياء  النفط 
أدخلت القطاع في مرحلة الديون وشح في الميزانيات 
وأصبحت  العمال  صالح  في  ق��رار  أي  تفعيل  وع��دم 

مناقشة شح  وأيضا  النفط،  لعمال  العدو  موقف  في 
الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط وتأثيرها السلبي 
النواب  مجلس  رئاسة  مطالبة  تم  كما  القطاع،  على 
بإعفاء العاملين بقطاع النفط من استقطاعات ضريبة 
الدخل اسوة بباقي موظفي الدولة الليبية المعفيين من 
ضريبة الدخل وفقاً للقانون رقم )7( لسنة 2010م.

النفطية الشركات  عمال  ات��ح��ادات  وأعضاء  رؤس��اء  من  وع��دد  والغاز  النفط  لعمال  العام  االتحاد  رئيس  يلتقي  النواب  مجلس  رئيس 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

القطراني يعقد اجتماًعا مع عدد 
من الوزراء للتشاور حول مباشرة 

الحكومة أعمالها من سرت
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رئيس لجنة الشؤون الخارجية يشارك 
في أعمال المؤتمر الثالث والثالثون 

الطارئ لالتحاد البرلماني العربي
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اقتصاد
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رئيس مصلحة الجوازات يؤكد 
ضرورة تنسيق العمل بين مكونات 

المصلحة في عموم البالد 

القطراني يشارك في افتتاح المعرض 
الدولي للبناء والتشييد ببنغازي

رئ��ي��س مجلس  ال��س��ي��د  ال��ت��ق��ى 
صالح”  ”عقيله  المستشار  النواب 
بمكتبه في مدينة القبة يوم االربعاء 
ال���م���اض���ي ع��ض��و ل��ج��ن��ة ال��م��س��ار 
الدستوري النائب ”الهادي الصغير”. 
وب��ح��س��ب ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي 
باسم مجلس النواب السيد عبدالله 
مجلس  رئيس  السيد  ف��أن  بليحق 
اللجنة  أع��م��ال  على  أطلع  ال��ن��واب 

وما توصلت إليه من توافقات حول 
م��س��ودة ال��دس��ت��ور خ���الل ال��ج��ول��ة 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن إج��ت��م��اع��ات ال��ق��اه��رة 
للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  برعاية 
ف���ي ل��ي��ب��ي��ا، وأك����د ال��س��ي��د رئ��ي��س 
”عقيلة  المستشار  النواب  مجلس 
يُلبي  صالح” على دعمه ألي توافق 
طموحات الشعب الليبي في تحقيق 

األمن واالستقرار في البالد.

حزمة  تنفيذ  عن  عزمها  الليبية  الحكومة  أعلنت 
من قرارات إصالحية في البنية التحية وقطاع النفط 
لترشيد  خطط  وض��ع  إل��ى  إضافة  ال��ج��وي،  والقطاع 

اإلنفاق العام وترسيخ مبدأ الشفافية.
مليار   7 عن  يقارب  ما  الليبية  الحكومة  وخّصصت 

دوالر لتطوير قطاع النفط كميزانية استثنائية، التي تعد 
هذه الخطوة أكبر استثمار في القطاع من عام 2014.
التحتية  البنية  الحكومة عزمها على تطوير  وأكدت 
للمطارات وإطالق رحالت محلية ودولية منتظمة بين 
إلى 500  بميزانية تصل  البالد  جنوب وشرق وغرب 

مليون دينار ليبي.
كما شّددت حرصها على تنفيذ إصالحات منها دعم 
وترسيخ  العامة  النفقات  وترشيد  المحلي  االقتصاد 
لبند  ميزانية  تضع  لن  أنها  معلنًة  الشفافية،  مبدأ 

الطوارئ.

الليبية  الحكومة  رئ��ي��س  رّح���ب 
“فتحي باشاغا”, بالتقارب والتوافق 
الجولة  اجتماعات  شهدته  ال���ذي 
الدستوري  المسار  للجنة  الثانية, 
ال��م��ش��ك��ل��ة ب��ي��ن م��ج��ل��س��ي ال��ن��واب 
فعاليتها  اختتمت  ال��ت��ي  والدولة, 

بالعاصمة المصرية القاهرة.
له  وقال باشاغا عّبر في تغريدة 
في تويتر: "نرحب بالتقارب الحاصل 

ب��ي��ن م��ج��ل��س��ي ال���ن���واب وال���دول���ة 
الدستوري,  االس��ت��ح��ق��اق  ب��ش��أن 
وفق  السلطة  انتقال  سيكفل  ال��ذي 
انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب 

الليبي".
دعمه ألي  الحكومة  رئيس  وأّك��د 
للتقارب  ي��ؤّدَي  أن  شأنه  من  توافق 
يُمّكن  مناخ  يكفل  بما  الجميع,  بين 
الشعب الليبي من اختيار من يمثله.

ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  السيد  التقى 
المستشار ”عقيله صالح” بمكتبه في مدينة 
عدداً  الماضي  االربعاء  يوم  مساء  القبة 
واالجتماعية في  السياسية  القيادات  من 
برقة من احزاب سياسية وأساتذة  إقليم 
جامعات وُعمد ومشائخ وحكماء وعمداء 
بلديات، وبحسب المتحدث الرسمي باسم 

مجلس النواب السيد عبدالله بليحق فإن 
اللقاء الذي جاء تلبيًة لطلب الوفد تناول 
م��س��ت��ج��دات األوض����اع ف��ي ال��ب��الد، كما 
مجلس  رئيس  السيد  الحاضرون  وطالب 
والتأكيد  دستور 1951م  بتفعيل  النواب 
أي  صياغة  ف��ي  االت��ح��ادي  النظام  على 

دستور للبالد .

رئيس مجلس النواب يلتقي عضو لجنة المسار الدستوري النائب الهادي الصغير

الحكومة الليبية ُتعلن عزمها عن تنفيذ حزمة من قرارات إصالحية

رئيس الحكومة الليبية ُيرّحب بالتقارب الذي حققته لجنة المسار الدستوري

رئيس مجلس النواب يلتقي عددًا من القيادات السياسية واالجتماعية في برقة
المستشار  النواب  مجلس  رئيس  دعا 
دي���وان  ب��م��ق��ر  الج��ت��م��اع  صالح,  عقيله 
الثالثاء  ي��وم  س��رت  مدينة  في  المجلس 
ال���ق���ادم ي��ض��م ك��ل م���ن: ه��ي��أة ال��رئ��اس��ة 
بمجلس  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��م��ال��ي��ة  ول��ج��ن��ة 
المالية  ووزي��ر  الحكومة  ورئيس  النواب, 
والتخطيط, ومجلسي إدارة مصرف ليبيا 
للنفط،  الوطنية  والمؤسسة  المركزي، 
وديوان المحاسبة، وهيأة الرقابة االدارية، 

وهيأة مكافحة الفساد.
وشدد رئيس مجلس النواب في خطابه 
المزعم  االج��ت��م��اع  ح��ض��ور  أهمية  على 
بالمكان  التقّيد  مطالًبا  في سرت,  عقده 

والزمان المحددين.
ال��رس��م��ي باسم  ال��م��ت��ح��دث  وص����رح 
مجلس النواب السيد عبدالله بليحق بأن 
رئيس  السيد  إليه  دعا  ال��ذي  االجتماع 
مجلس النواب المستشار ”عقيله صالح” 
يوم الثالثاء الُمقبل بمقر ديوان المجلس 
ت��دارس  خالله  سيتم  س��رت  مدينة  في 
للدولة  العامة  الميزانية  قانون  مشروع 
الحكومة  م��ن  ال��ُم��ق��دم  2022م  للعام 
ق��ب��ي��ل ال��ب��ت ف��ي��ه م��ن م��ج��ل��س ال��ن��واب 
اجتماع  وه��و  الُمقبلة،  القريبة  الفترة 
وسيكون  للمجلس،  جلسة  انعقاد  وليس 
االجتماع بحضور رئاسة مجلس النواب 
والموازنة  والمالية  التخطيط  ولجنة 
العامة بالمجلس ورئيس مجلس الوزراء 
من  وع���دد  والمالية  التخطيط  ووزي���ر 
إدارة  )مجلس  العالقة  ذات  المؤسسات 
الرقابة  هيئة  المركزي _  ليبيا  مصرف 
مجلس  الُمحاسبة_  دي���وان  اإلداري����ة_ 
هيئة  للنفط_  الوطنية  المؤسسة  إدارة 

مكافحة الفساد(.

رئيس مجلس النواب يدعو إلجتماع في 
سرت الثالثاء القادم لتدارس مشروع 

قانون الميزانية العامة للدولة 2022م



ال��ش��ؤون  رئ��ي��س لجنة  ش���ارك 
الخارجية بمجلس النواب السيد 
ي���وس���ف ال���ع���ق���وري م��م��ث��اًل عن 
المستشار  النواب  مجلس  رئيس 
عقيله صالح في أعمال المؤتمر 
الثالث والثالثون الطارئ لالتحاد 
أقيم  ال���ذي  ال��ع��رب��ي  البرلماني 
القاهرة  المصرية  العاصمة  في 
األقصى  ”المسجد  عنوان  تحت 
اإلسالمية  المقدسات  وجميع 
األول���ي”  أول��وي��ت��ن��ا  والمسيحية 
وال���ق���ى رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ش��ؤون 
المؤتمر  خ��الل  كلمة  الخارجية 
مجلس  رئيس  تحيات  فيها  نقل 
صالح  عقيلة  المستشار  النواب 

أن  مؤكدا على  الحضور،  للسادة 
بالغة  ينعقد في ظروف  المؤتمر 
التعقيد وفي ظل تحديات تواجه 
انعكست  وال��ت��ي  العربية  األم���ة 
ما  ب��أن  مضيفا  شعوبها،  على 
واإلسالمية  العربية  أمتنا  تعانيه 
وسيادتها  لحقوقها  انتهاكات  من 
التشرذم  لحالة  مباشرة  نتيجة 

واالنقسام .
ال��ش��ؤون  لجنة  رئ��ي��س  وع��ب��ر 
ال��خ��ارج��ي��ة خ����الل ك��ل��م��ت��ه عن 
ادان���ت���ه ال��ت��ام��ة ل��م��ا ق��ام��ت به 
ج��م��اع��ة “ال��ه��ي��ك��ل” ال��م��زع��وم 
وعنصرية  عدوانية  أع��م��ال  م��ن 
على  واعتدائها  اقتحامها  اثناء 

األقصى،  المسجد  في  المصلين 
الكامل  ليبيا  دول��ة  دع��م  مجدداً 
ما  ت��ج��اه  الفلسطيني  للشعب 
والمسجد  ال��ق��دس  ف��ي  ي��ح��دث 
األقصى من انتهاكات، مشيراً إلى 
أن التحديات التي تواجه القضية 
الفلسطينية كبيرة وجسيمة، وأن 
تعزيز روح التعاون بين أبناء األمة 
ي��ك��ون أح��د  ب���أن  ال��ع��رب��ي��ة كفيل 

أسباب المواجهة .
ب��أن أعمال  ب��ال��ذك��ر  ال��ج��دي��ر 
المؤتمر الثالث والثالثون الطارئ 
ل��الت��ح��اد ال��ب��رل��م��ان��ي ال��ع��رب��ي 
شهدت مشاركة عدداً من روساء 

البرلمانات والمجالس العربية .
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 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

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

حق الرد مكفول . ●

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

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

ف������������������اك������������������س
ه������������������ات������������������ف
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ع��ب��ر رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ش��ؤون 
النواب السيد  الداخلية بمجلس 
سليمان الحراري عن بالغ استياء 
ال��ل��ج��ن��ة ألوض����اع ال��م��س��اف��ري��ن 
مصر  جمهورية  إل��ى  الليبيين 
البري، مبدياً  السلوم  عبر منفذ 
المعاملة  من  واستغرابه  أسفه 
يتعرض  التي  والمهينة  السيئة 
منفذ  ف��ي  الليبي  المواطن  لها 
ال��س��ل��وم م���ن ق��ب��ل ال��س��ل��ط��ات 
المصرية المسؤولة عن المنفذ، 
الموطن  اله��ان��ة  ترتقي  وال��ت��ي 
مضيفا  الليبية،  والدولة  الليبي 
تستثنى  ل��م  السلطات  تلك  ان 
التي  اإلنسانية  ال��ح��االت  حتى 

تستوجب معاملة خاصة .

كما عبر رئيس لجنة الشؤون 
ال���داخ���ل���ي���ة ع����ن اس��ت��ه��ج��ان��ه 
ل��ف��رض ال��س��ل��ط��ات ال��م��ص��ري��ة 
دخول  أج��ل  من  جديدة  لرسوم 
مؤكدا  المنفذ،  عبر  الليبيين 
على  ي��ع��ود  اللبيبين  س��ف��ر  أن 
مالية  بمبالغ  المصري  الجانب 
الرسوم  تلك  فرض  وأن  كبيرة، 
الليبيين  الباهظة من أجل سفر 
العالقات  عمق  م��ع  اليتناسب 
داعًيا  البلدين،  بين  التاريخية 
بعدم االنجرار  الليبية  السلطات 
انتقامية بحق  واتخاذ ردود فعل 
المواطنين المصريين في ليبيا، 
يكون  إن  ي��ج��ب  المعاملة  وان 
وفقا لصحيح القانون واالحترام 

إلى  دعوته  مجدداً  لهم،  الكامل 
مع  بالتنسيق  الخارجية  وزارة 
وزارة الداخلية بالحكومة الليبية 
الجانب  م��ع  العمل  تكثيف  إل��ى 
تحسين  أج����ل  م���ن  ال��م��ص��ري 
األوض����اع ف��ي ال��م��ن��ف��ذ، وإل��غ��اء 
الرسوم التي تم فرضها مؤخرا، 
وت��وف��ي��ر اف��ض��ل ال��ظ��روف التي 

تحترم كرامة المواطن الليبي .
لجنة  رئ���ي���س  ون���اش���د  ك��م��ا 
السلطات  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ش��ؤون 
ال��م��ص��ري��ة الت���خ���اذ إج�����راءات 
عاجلة حيال مايحدث في منفذ 
السلوم محذرا أن استمرار تلك 
األوضاع سيترك اثرا سلبيا على 
العالقات بين البلدين الشقيقين.

ال��ن��واب  مجلس  عضو  ش��ارك��ت 
السيدة ربيعة أبو راص  يوم الثالثاء 
االفتراضية  التقنية  عبر  الماضي 
ف���ي ح����وار ال��ب��رل��م��ان��ات ال��ع��رب��ي��ة 
ح��ول “ال��م��راج��ع��ة ال��راب��ع��ة لخطة 
للشيخوخة”  الدولية  مدريد  عمل 
المتحدة  األم��م  لجنة  نظمته  ال��ذي 
لغربي  واالجتماعية  االقتصادية 
أس��ي��ا )اإلس��ك��وا( وص��ن��دوق األم��م 

ال��م��ك��ت��ب  ل��ل��س��ك��ان –  ال��م��ت��ح��دة 
اإلقليمي للدول العربية .

ويهدف الحوار إلى زيادة الوعي 
المراجعة وخطة عمل  حول عملية 
مدريد باإلضافة إلى تبادل المعرفة 
البرلمانيين  دور  ح��ول  والخبرات 
السن  ك��ب��ار  بقضايا  النهوض  ف��ي 
في هذا  تواجههم  التي  والتحديات 
تعزيز  سبل  ع��ن  والبحث  اإلط���ار، 

مساهماتهم تنفيذاً ألهداف الخطة 
الحتياجات  االستجابة  يضمن  بما 
كبار السن وصون حقوقهم وكرامتهم 
وحمايتهم من التهميش واإلقصاء. 

ويعد تنظيم هذا الحوار استكماالً 
لألنشطة المنفذة في سياق عملية 
ال��م��راج��ع��ة ال��راب��ع��ة ل��خ��ط��ة عمل 
مدريد للشيخوخة التي انطلقت في 

بداية العام 2021م.

اجتمع عضو مجلس النواب عن مدينة 
سرت زايد هدية مع نائب رئيس مجلس 
الوزراء علي القطراني بحضور عدد من 

وزراء الحكومة في مدينة بنغازي.
وت��رك��ز االج��ت��م��اع ع��ل��ى ق���رار رئيس 
باتخاذه  باشاغا  فتحي  الليبية  الحكومة 
للحكومة،  م��ؤق��ت��اً  م��ق��راً  س���رت  م��دي��ن��ة 

المدينة  جاهزية  مدى  النائب  أكد  كما 
الستقبال الحكومة.

سرت  مدينة  بإعالن  النائب  ورّح��ب 
مقراً مؤقتاً للحكومة الليبية، ُمَؤكًدا بأن 
الحكومة ستجد المناخ المناسب لها وال 
توجد بالمدينة أي عوائق قد تحول دون 

تأدية الحكومة لعملها.

أصدر النائب العام الصديق الصور، قراًرا بتشكيل 
الضبط  أوام���ر  تنفيذ  مهمة  تتولى  أم��ن��ي��ة؛  غ��رف��ة 
نطاق  في  التحقيق  سلطة  عن  ال��ص��ادرة  واإلح��ض��ار 
دائرة اختصاص مديرية أمن طرابلس، تحت إشراف 

ومتابعة مكتب النائب العام.
فقد باشر أعضاء األجهزة األمنية المكلفة من بينهم 
عن  الصادرة  األوام��ر  بتنفيذ  االستقرار،  دعم  جهاز 
النيابة العامة؛ حيث تمكنوا خالل الساعات الماضية، 
المتهمين  من  متهًما   )89( وإحضار عدد  من ضبط 
بارتكاب جرائم القتل، والحرابة، والخطف، والسرقة، 

والتهديد باستعمال السالح وفًقا لما نشره جهاز دعم 
االستقرار عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وأكد الجهاز إلتزامه بالعمل وفق القوانين النافذة، 
تنفيذ  في  القضائية  األجهزة  مع  المتواصل  والتعاون 

العمليات األمنية.
ويأتي تشكيل هذه القوة في إطار مواجهة ظاهرة 
الجريمة؛ وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية 
التحقيقات  ذم��ة  على  المطلوبين  وإح��ض��ار  بضبط 
الجنائية المجراة بمعرفتها؛ وتعزيز جودة اإلجراءات 

التي تعتمد عليها العدالة في تتبع الحقيقة.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يشارك في أعمال المؤتمر الثالث والثالثون الطارئ لالتحاد البرلماني العربي

رئيس لجنة الشؤون الداخلية يعرب عن بالغ استيائه ألوضاع المسافرين في منفذ السلوم البري

عضو مجلس النواب السيدة ربيعة أبو راص تشارك في حوار البرلمانات 
العربية حول “المراجعة الرابعة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة “

عضو مجلس النواب عن سرت يجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء

النائب العام ُيصدر قراًرا بتشكيل غرفة أمنية تتولى مهمة تنفيذ أوامر ضبط وإحضار المطلوبين على ذمة التحقيقات الجنائية

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 
عماد السايح؛ جاهزية المفوضية لتنفيذ أي عملية 

انتخابية تتفق عليها األطراف السياسية.
االحتفالية  في  له  كلمة  في   – السايح  وق��ال 
التي أقيمت يوم الخميس الماضي بمناسبة ذكرى 
الوطنية  بالمفوضية  المرأة  دعم  وح��دة  تأسيس 
العليا لالنتخابات – إن المفوضية تُراقب باهتمام 
إجراء  تدور حول  التي  السياسية  التطورات  بالغ 
االنتخابات في القريب العاجل، تفضي إلى انتقال 
سلمي بعد اتفاق الجميع على رفض خيار الحرب 

وأن الفيصل هو االحتكام إلى الشعب.
تطوير  على  عاكفة  المفوضية  أن  إلى  وأش��ار 
اإلجراءات واألساليب إلجراء االنتخابات المقبلة، 
الفتا إلى أن نجاح العملية متوقف على مدى توفر 

اإلرادة لدى األطراف السياسية المتنازعة.
وأكد السايح خالل كلمته على إن قرار مجلس 
المفوضية؛ بأنشاء وحدة دعم المرأة لم يأِت من 
فراغ، بل كان ق��راًرا له غاية وأه��داف تتمثل في 
الحياة  في  المشاركة  من  الليبية  المرأة  تمكين 

السياسية والوصول إلى دوائر صنع القرار.
وح��ض��ر االح��ت��ف��ال��ي��ة س��ف��راء دول ه��ول��ن��دا، 
األم��م  برنامج  لرئيس  المقيم  والممثل  فرنسا 
الدولية  المنظمة  وم��دي��ر  اإلن��م��ائ��ي،  المتحدة 
الشركة  إدارة  مجلس  ورئيس  االنتخابية،  للنظم 
ورئيس  الشطشاط،  حسين  طارق  للبريد  العامة 
االتحاد النسائي الليبي فوزية البخبخي، وعدد من 

المنظمات المعنية بالمرأة على مستوى ليبيا. 

السايح : جاهزون لتنفيذ أي عملية انتخابية 
تتفق عليها كافة األطراف السياسية
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السيد  ال����وزراء  رئ��ي��س مجلس  ن��ائ��ب  ق��ام 
الماضي  االرب��ع��اء  ي��وم  القطراني،  ف��رج  علي 
السيد  المائية  ال��م��وارد  وزي��ر  م��ن  ك��ل  رفقة 
المهدي  السيد  الشباب  ووزي��ر  دوم��ة  محمد 
البدري  عوض  السيد  الكهرباء  ووزي��ر  شعيب 
ووزير االتصاالت السيد سالم الدرسي بزيارة 
الصناعي  النهر  مياه  استثمار  لجهاز  تفقدية 

بمدينة سلوق .
الوزراء  رئيس  نائب  اجتمع  الزيارة  وخالل 
إدارة  ب��ال��س��ادة مجلس  ل��ه  ال��م��راف��ق  وال��وف��د 
سير  استعراض  تم  حيث  الجهاز،  وموظفي 
عمل المشروع وإمكانياته وأهدافه والصعوبات 

التي تواجهه .
وأكد سيادة النائب على ضرورة المحافظة 
على هذا المشروع االستراتيجي، الفتا إلى أن 
الستمرار  الالزم  الدعم  كل  ستقدم  الحكومة 
ونجاح المشروع وتشجيع االستثمار به ليكون 
زراع��ة  مجال  في  المحلي  االنتاج  رواف��د  من 
الغالل االستراتيجية كالقمح والشعير لتحقيق 
المتغيرات والظروف  الذاتي في ظل  االكتفاء 

الدولية في المجال الزراعي.
هذا وقام وفد مجلس الوزراء ومجلس إدارة 
الجهاز بجولة ميدانية في محطات ضخ المياه 
في خزان عمر المختار الخزان األصغر، كما 
القمح  زراع��ة  مشروع  في  بجولة  الوفد  ق��ام 
المروي عن طريق شبكات الري الطولي، حيث 
للحصاد  الجاهز  المحصول  على  االطالع  تم 

من محاصيل القمح.
عمر  خ��زان  ب��زي��ارة  جولته  ال��وف��د  واختتم 

المختار األكبر،  خزان ماسكلو . 

نائب رئيس مجلس الوزراء 
يجري زيارة تفقدية لجهاز 
استثمار مياه النهر الصناعي

ال����وزراء  ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس  اج��ت��م��ع 
ف��رج  )ع��ل��ي  ال��س��ي��د  الليبية  ب��ال��ح��ك��وم��ة 
بمكتبه  الماضي  الثالثاء  يوم  القطراني(، 
العامة  الهيئة  وفد  بنغازي، مع  في مدينة 

للتصنيع من جمهورية مصر العربية.
وح���ض���ر االج���ت���م���اع وزي�����ر ال��م��ال��ي��ة 
والتخطيط الدكتور )أسامة حماد( ووزير 
ال��درس��ي(  )س��ال��م  المهندس  اإلت��ص��االت 
ووزير الكهرباء المهندس )عوض البدري( 
)محمد  السيد  المائية  ال��م��وارد  ووزي���ر 
المهندس )محمد  الوفد  دومة(، كما ضم 
منصور( والمهندس )عمرو محمد كمال( 
الحميد  عبد  السيد  )محمد  والمهندس 
المستشار  واإلع���الم���ي  ال��ن��اص��ر(  ع��ب��د 

)محمد ناقد(.
هذا وأش��اد نائب رئيس  ال��وزراء بدور 
في  خاصًة  ليبيا،  جارتها  دعم  في  مصر 
المعرض والمؤتمر  مجال اإلعمار وإقامة 
الدولي للبناء والتشييد في مدينة بنغازي، 
دليل  خير  الخطوة  ه��ذه  أن  إل��ى  مشيراً 
على التعاون الكامل والمتبادل بين البلدين 

الشقيقين.

عن  المصري  الوفد  أعرب  جانبه،  من 
الليبية  للدولة  ش��ك��ره  وخ��ال��ص  سعادته 
اإلستقبال  حفاوة  وعلى  وشعباً  حكومًة 
الشعبين  أن  م���ؤك���ًدا  ال��ض��ي��اف��ة،  وك����رم 
وأواصر  الجوار  حسن  عالقات  تربطهما 

تاريخية عميقة.
وناقش المجتمعون سبل التعاون المثمر 
العمرانية  )المجاالت  في  الجانبان  بين 
واإلن����ش����اءات واالت����ص����االت وال���زراع���ة 
وال��ك��ه��رب��اء وال���م���وارد ال��م��ائ��ي��ة وإع����ادة 
إلستكمال  اإلستثمار  أفاق  وفتح  اإلعمار 
المشروعات السكانية المتوقفة(، وتسخير 

كافة اإلمكانات الالزمة لذلك من األيدي 
العاملة الماهرة والخبرات المصرية .

على  االجتماع  خ��الل  النائب  أك��د  كما 
تذليل الصعوبات وتقديم كافة التسهيالت 
والتشريع  وقانونية،  إداري��ة  إج��راءات  من 
أرض  على  اإلنشاءات  مشاريع  تنفيذ  في 
الواقع، الفتاً إلى أن الحكومة الليبية تعطي 
مجاالت  في  وخاصة  لالستثمار  أول��وي��ة 
اإلسكان والزراعة والصناعة واالتصاالت، 
وذلك لرفع العبء عن كاهل الدولة الليبية، 
إلى جانب تنويع مصادر دخل تعود بالنفع 

على االقتصاد الوطني. 

المتحدة،  ل��ألم��م  ال��ع��ام  األم��ي��ن  دع���ا 
ليبيا  في  المسؤولين  غوتيريش،  أنطونيو 
توقف  الذي  االنتخابي  المسار  باستئناف 
أصبح  أنه  مؤكداً  الماضي،  ديسمبر  في 
وقت  أي  أكثر من  اليوم ض��رورة سياسية 

مضى.
وقال "غوتيريش" في تقرير له حول عمل 
بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضمن 
الخميس  ليبيا  حول  األمن  مجلس  جلسة 
المؤسسات  عاتق  على  تقع   “ الماضي 
والمسؤولين السياسيين الليبيين مسؤولية 
استئناف المسار االنتخابي بأسرع وقت” 
مليون   2,8 من  “أكثر  مصلحة  فيه  لما 
ناخب ليبيين مسّجلين كانوا يتطلّعون إلى 
في   ”2021 ديسمبر   24 في  االق��ت��راع 

انتخابات رئاسية وبرلمانية لم تجَر.
وشدد  األمين العام لألمم المتحدة على 

لبس  نحو ال  الليبيين على  التزام  ضرورة 
وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  بإجراء  فيه 
حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية في 
أقرب وقت ممكن بناء على إطار دستوري 

وقانوني مّتفق عليه.

الشركاء  من  المقدم  الدعم  أن  وتابع  
االتحاد  ومنهم  وال��دول��ي��ي��ن،  اإلقليميين 
وجامعة  األوروب����ي  واالت��ح��اد  األف��ري��ق��ي 
حاسمة  أهمية  ذات  يظل  العربية،  الدول 
في »تعزيز بيئة تفض�ي إلى المضي قدما 
بعملية سياسية يقودها الليبيون ويمسكون 

بزمامها بتيسير من األمم المتحدة« .
ودع�����ا غ��وت��ي��ري��ش، م��ج��ل��س ال���ن���واب 
»التحلي  إل��ى  للدولة  األع��ل��ى  والمجلس 
»أب��ان��ا عنها« في  ال��ت��ي  ال��ت��ع��اون«  ب���روح 
والتوص�ل  الحالي،  العام  من  سابق  وقت 
بسرعة إلى اتفاق بشأن مسار االنتخابات 
الوطنية.، مشدد على ضرورة االبتعاد عن 
»االستقطاب السياسي« الذي لن يؤدي إال 
عمق  في  والزيادة  االنتخابات  تأخير  إلى 
والشعب  السياسية  الطبقة  بين  الفجوة 

الليبي، 

وزارة  وك���ي���ل  اس���ت���ق���ب���ل 
اق��ع��ي��م  ف����رج  ال���داخ���ل���ي���ة ” 
العبدلي ” ُمستشار بعثة األمم 
اإلنسانية  للشؤون  الُمتحدة 
سبستيان   ” السّيد  ليبيا  في 
مورينو ” والوفد الُمرافق له.

ه���ذا و ت���ب���ادل ال��ج��ان��ب��ان 
العديد  ح��ول  النظر  وجهات 
من قضايا التى تخص الشأن 

الليبي، والُمساهمة في تسوية 
أم����ور وأوض�����اع ال��ُم��ه��ج��ري��ن 

وعودتهم لمناطقهم.
الوكيل  السّيد  أب��دى  كما 
وزارة  ل��ت��ع��اون  اس���ت���ع���داده 
البعثة  م��ع  ال��ت��ام  ال��داخ��ل��ي��ة 
األم��م��ي��ة، ل��ك��ل م��ا ف��ي��ه من 
م��ن��ف��ع��ة ل��ل��وط��ن وال��م��واط��ن 

الليبي الكريم.

رئ��ي��س مجلس  ن��ائ��ب  ع��ق��د 
الوزراء بالحكومة الليبية السيد 
علي فرج القطراني بمكتبه في 
ضم  اجتماًعا  ب��ن��غ��ازي،  مدينة 
كال من وزير المالية والتخطيط 
التعليم  ووزي���ر  ح��م��اد،  أس��ام��ة 
ال��ع��ال��ي ع���اش���ور ال��م��س��م��اري، 
ووزير الكهرباء المهندس عوض 
المائية  الموارد  ووزير  البدري، 
ال��زراع��ة  ووزي���ر  دوم���ة،  محمد 
والثروة الحيوانية يونس العرفي.
ح��ي��ث ت��رك��ز االج��ت��م��اع على 
الحكومة  رئيس  السيد  إع��الن 
ال��ل��ي��ب��ي��ة، م��ب��اش��رة ال��ح��ك��وم��ة 

كمقر  مدينة سرت  من  أعمالها 
عملية  إتمام  حين  إل��ى  مؤقت، 
المنتهية  الحكومة  من  االستالم 

الوالية.
وأك����د ال��س��ي��د ن��ائ��ب رئ��ي��س 
مجلس الوزراء والسادة الوزراء، 

التنفيذية  السلطة  تعنت  ب��أن 
ممارسة  أمام  يقف  لن  السابقة 
مكان  أي  من  أعمالها  الحكومة 
آخر بشكل مؤقت، وأن الحكومة 
من  للعمل  تامة  جاهزية  على 
م��دي��ن��ة س����رت، ل��ت��ق��دي��م ك��اف��ة 
الخدمات للمواطن الكريم الذي 
في  ال��ك��ري��م،  العيش  إل��ى  يتوق 
وطن تُصان فيه الحقوق بحكومة 
وترفض  الجميع،  تمثل  واح��دة 
ك��اف��ة اإلم����الءات واله���دف لها 
سوى تمثيل اإلرادة الوطنية التي 
كلمة  على  الليبيين  كل  ستجمع 

سواء. 

اجتماع نائب رئيس الوزراء مع وفد هيئة التصنيع من جمهورية مصر العربية

غوتيريش يدعو إلي استئناف المسار االنتخابي في ليبيا

وكيل وزارة الداخلية يستقبل ُمستشار األمم الُمتحدة للشؤون اإلنسانية في ليبيا

القطراني يعقد اجتماًعا مع عدد من الوزراء للتشاور حول مباشرة الحكومة أعمالها من سرت

السيد  ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  التقى 
الماضي،  األح��د  ي��وم  القطراني  ف��رج  علي 
وزير التعليم العالي عاشور عمر المسماري، 
بمدينة  ال���وزارء  مجلس  دي���وان  ف��ي  بمكتبه 

بنغازي.
من  ال��ع��دي��د  مناقشة  ال��ل��ق��اء  خ���الل  وت���م 
لعمل  العامة  االستراتيجية  أبرزها  الملفات؛ 
الجامعات،  تواجه  التي  والمشاكل  ال��وزارة، 
وُسبل التغلب عليها وتطوير أدائها والمناهج 

التعليمية بها.
كما ناقش اللقاء القانون رقم “4” واعتصام 
التعليم  وزارة  ميزانية  جانب  إلى  الجامعات 

العالي.
ال���وزراء خالل  رئيس  نائب  س��ي��ادة  وأك��د 
بالمناشير  التقيد  ضرورة  على  اللقاء؛  هذا 
العالي  التعليم  وزارة  الصادرة عن  والبيانات 
والبحث العلمي من تاريخ منح الثقة للحكومة 

الليبية. 

القطراني يبحث مع وزير التعليم العالي 
المشاكل التي تواجه الجامعات
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العلمي  المؤتمر  اعمال  في  المشاركون  أكد 
الرابع لكلية القانون بجامعة سرت أن حل األزمة 
الليبية يكمن في الخروج بدستور توافقي واإلسراع 
في اجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسية تتعهد 

كل األطراف بااللتزام بنتائجها.
الذي  للمؤتمر  الختامي  البيان  في  ذلك  جاء 
دور  ح��ول  س��رت  بجامعة  القانون  كلية  نظمته 
العامة  ال��س��ي��اس��ات  رس��م  ف��ي  الليبي  ال��م��ش��رع 
وإق��راره��ا تحت ش��ع��ار )ن��ح��و س��ي��اس��ات تحقق 
بحضور  الدولة(  بناء  قواعد  وترسي  االستقرار 
عدد كبير من أساتذة وخبراء القانون من مختلف 

الجامعات الليبية. 
المؤتمر  توصيات  تضمن  الذي  البيان  وشدد 
واإلداري  المالي  الفساد  محاربة  ض��رورة  على 
بكافة اشكاله باعتباره ضرورة وطنية من شأنها 
في  ال��ف��ق��راء  واش���راك  المواطنة  ش��ع��ور  تعليق 
صياغة برامج وسياسات مكافحة الفقر، وتوحيد 
واالقتصادية  والمصرفية  المالية  السياسات 
الوضع  لتحسين  شاملة  وخطط  إج��راءات  وفق 
السياسات  مع  يتالءم  وبما  الليبي  االقتصادي 
للمواطن  المعيشة  مستوى  من  وال��رف��ع  العامة 
الليبي، وضرورة مواكبة التشريعات الليبية للتطور 

المعلوماتي الحادث في العالم. 
المجتمع  مؤسسات  بدعم  المؤتمر  وط��ال��ب 
لها  المنظمة  التشريعات  مراجعة  بعد  المدني 
لتقويمها وأسلوب عملها وخلق مؤسسات فاعلة، 
بمشاركة  ليسمح  االنتخابي  النظام  وب��إص��الح 
األحزاب في العملية االنتخابية وفق التشريعات 
على  القائمة  المؤسسات  وإص���الح  الوطنية، 
تحصيل الضرائب بزيادة ثقة األفراد في النظام 
التشريعات  مراجعة  وض��رورة  للدولة  الضريبي 
الخاصة بمصلحة الضرائب لمواكبة المتغيرات، 
الثروات  توزيع  في  العدالة  تحقيق  على  والعمل 
بين مختلف المدن والمناطق، باإلضافة لمراجعة 
بما  االستثمار  وتشجيع  التشريعات  إج���راءات 
ومعالجة  لالستثمار  جادة  فئة  تحقيق  شأنه  من 
للدولة  العامة  الميزانيات  في  التأخر  إشكاليات 

الليبية . 
وأفاد مراسل وكالة االنباء الليبية أنه تم على 
أوائل  تكريم  للمؤتمر  الختامية  الجلسة  هامش 
أعوام  سرت  بجامعة  القانون  بكلية  للخريجين 
والطلبة   ،2020-2021(  2019--2018(
في  الصورية  المحكمة  ع��رض  في  المشاركين 
تكريم  وك��ذل��ك  للمؤتمر،  االفتتاحية  الجلسة 
الموظف المثالي بكلية القانون بسرت وعدد من 
الجهات التي ساهمت في إنجاح وتأمين فعاليات 
بجامعة  القانون  لكلية  الرابع  العلمي  المؤتمر 

سرت

المؤتمر العلمي لكلية القانون بسرت يؤكد أن حل 
األزمة الليبية يكمن في الخروج بدستور توافقي 

واجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسية

اجتماع للتعريف بمشروع تطوير مراكز تدريب المرأة في عدد من البلديات

وزارة البيئة تشارك في ندوة لترشيح منطقة وادي الناقة كمحمية طبيعية

الجوازات  مصلحة  رئيس  أكد 
وال��ج��ن��س��ي��ة وش�����ؤون األج��ان��ب 
المرحلة  أن  م��راد،  يوسف  اللواء 
مضاعفة  بصورة  العمل  تتطلب 
وبجدية وحزم وتنسيق أكثر، وأن 
كل  تذليل  على  تعمل  المصلحة 
الصعوبات ألجل الوصول ألفضل 

نتائج ممكنة.
ج���اء ذل���ك ف��ي اج��ت��م��اع ضم 
ال��ل��واء  المصلحة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب 

رئيس  ومساعد  الصغي،  ال��زروق 
الشرقية  بالمنطقة  المصلحة 
ورئيس  أبوخريص  مفتاح  العميد 

قسم جوازات طبرق الجديدة.
ووف����ق����ا ل��م��ك��ت��ب ال���ع���الق���ات 
بمصلحة  وال���ت���ع���اون  واإلع�����الم 
ال���ج���وازات وال��ج��ن��س��ي��ة وش���ؤون 
آليات  االجتماع  تناول  األجانب؛ 
تنسيق العمل بين مختلف مكونات 

المصلحة في عموم البالد.

أطلق مكتب الخدمة االجتماعية والصحة 
المدرسية واإلرشاد والدعم النفسي بمدينة 
تحذر  ال��ت��ي  م��ح��اض��رات  سلسلة  ال��م��رج، 
خطر  من  والتوعية  المخدرات  خطر  من 
خالد  مؤسسة  طالب  استهدفت  اإلدم��ان، 

بن الوليد التعليمية بالمدينة.
والدعم  اإلرش���اد  قسم  رئيس  وأوض���ح 
“وال”  لمراسل   – العسبلي  نجوى  النفسي 
الخدمة  مكتب  إن  قائلة  الحملة  بشأن   –

واإلرشاد  المدرسية  والصحة  االجتماعية 
 15 ي��وم  أطلق  بالمرج  النفسي  وال��دع��م 
مايو، حملة واسعه شملت جميع مؤسسات 
تعليم بمدينة المرج وضواحيها، تحت شعار 
الفرد  على  واإلدم���ان  ال��م��خ��درات  “خطر 

والمجتمع”.
وأضافت العسبلي: “القت الحملة تجاوًبا 
قطاع  في  الشرائح  جميع  قبل  من  كبيًرا 
المستهدفة  الفئات  وكان  والتعليم،  التربية 

والمستويات  وإن��اث،  ذك��ور  الطالب  جميع 
اإلب��ت��دائ��ي واإلع�����دادي وال��ث��ان��وي، حيث 
مكاتب  طريق  عن  المحاضرات  انطلقت 
ال��خ��دم��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ن��ف��س��ي��ة داخ��ل 

المؤسسات ومكاتب النشاط”.
هذه  انطالق  “سبب   : العسبلي  وتابعت 
الحملة؛ انتشار آفة المخدرات في الشارع 
قبل  من  عليها  الحصول  وسهولة  الليبي، 
في  الحملة  هذه  وتنتهي  الشرائح،  جميع 
خدمة  كمتب  ون��ح��ن  ال��ح��ال��ي،  م��اي��و   30
اجتماعية وصحة مدرسية وإرشاد نفسي؛ 
قررنا مكافأة المجهودات المبذولة ألفضل 
في  قيمة  ومحاضرات  بحوث  قدم  مكتب 
المكاتب  جميع  من  وطلبنا  الحملة،  ه��ذه 
توثيق المحاضرات عن طريق الفيديوهات 
المكتب  ب��ري��د  عبر  وإرس��ال��ه��ا  ال��م��ص��ورة 

اإللكتروني”. 

الماضي،  األح��د  ي��وم  بنغازي  بمدينة  انطلقت 
حول  عمل  لقاء  ضمن  العلمية  المحاضرات  أولى 
مخاطر  م��ن  والتوعية  والحماية  “الخصوصية 
اإلنترنت”، التي تستهدف االخصائيات اإلجتماعية 

في مؤسسات التعليم العام ببنغازي.
وقال مدير مكتب الخدمة االجتماعية والصحة 
الشرقية  المنطقة  ومنسق  ب��ن��غ��ازي  ال��م��درس��ي��ة 
إن   – “وال”  لمراسل   – العريبي  سعاد  األس��ت��اذة 
اإلنترنت؛  بمخاطر  توعية  بمثابة  هو  اللقاء  “هذا 

اإلنترنت  على  الكامل  االعتماد  ظ��ل  ف��ي  خاصة 
كوسيلة اجتماعية وتعليمية، وتم التعاون مع ديوان 
الليبية  والجمعية  لالتصاالت،  الشرقية  المنطقة 

لإلنترنت اآلمن”.
هم  المستهدفين  أن  إل��ى  العريبي  وأش����ارت 
مؤسسات  أغلب  في  االجتماعيين  االخصائيين 
تعليم بنغازي والذي تجاوز عددهم 100 مشارك، 
محلي  صعيد  على  بمدربيين  االستعانة  ت��م  كما 

ودولي عبر الفضاء اإللكتروني “األونالين”.

على  يأتي  اللقاء  ه��ذا  أن  العريبي  وأوض��ح��ت 
ستبدأ  وال��ذي  األول  الدولي  ليبيا  مؤتمر  هامش 

فّعاليته من 17 إلى 19 يوليو المقبل.
للقاء  األول  اليوم  فّعاليات  أن  العريبي  وأضاف 
العمل انطلق مع البروفسور هناء أبوجريش من دولة 
لبنان الشقيق، تحت عنوان الحماية والخصوصية 
على اإلنترنت، وتستمر حتى 26 مايو، بعقد سلسلة 
محاضرات من قامات علمية عربية وليبية ذات ثقل 

علمي وأكاديمي في مجال األمن السبراني. 

التعاون  مكتب  مدير  عقد 
وش����ؤون ال��م��ن��ظ��م��ات ب���وزارة 
الحكم المحلي السيدة ميساء 
مدير  مع  اجتماًعا  الرجيبي، 
بالوزارة  المرأة  تمكين  مكتب 

السيدة شادية عريبي.
االجتماع  خ��الل  وت��م  ه��ذا 
ال���وزارة  ب��دي��وان  ال���ذي عقد 
ب��ط��راب��ل��س، ح��ض��ره ك��ال من 
م��س��ت��ش��ارة ت��ن��م��ي��ة ال���م���رأة 

التنموية  األلمانية  بالمؤسسة 
 ”GIZ“ ال���دول���ي  ل��ل��ت��ع��اون 
وعدد  العقبي،  أماني  السيدة 

م���ن م��س��ت��ش��اري ش��رك��ة تيم 
ليبيا، التعريف بمشروع تطوير 
م��راك��ز ت��دري��ب ال���م���رأة في 

باإلضافة  البلديات،  من  عدد 
وتطلعات  أه���داف  لمناقشة 

هذا المشروع.
ك���م���ا ن���اق���ش اإلج���ت���م���اع؛ 
ك��ي��ف��ي��ة دع����م وت��ط��وي��ر مثل 
ه����ذه ال���م���ش���اري���ع، وت��وف��ي��ر 
هذا  إلن��ج��اح  ال��الزم��ة  البيئة 
ال��م��ش��روع؛ م��ن خ��الل مكتب 
التعاون الدولي ومكتب تمكين 

المرأة بالوزارة. 

انطلقت يوم اإلربعاء الماضي بمقر منظمة 
والبحرية،  البرية  الكائنات  لحماية  الحياة 
بمدينة درنة ورشة عمل لترشيح منطقة وادي 
الحيوي  والمحيط  اإلنسان  كمحمية  الناقة 
)MAB( وذلك تحت عنوان "برنامج اليونسكو 
وادي  محمية  الحيوي،  والمحيط  لالنسان 

الناقة ببلدية درنة – التحديات والفرص".
الوطنية  واللجنة  البيئة  وزارة  وش��ارك��ت 
والمجلس   ، والعلوم  والثقافة  للتربية  الليبية 
درنة،  الزراعة  قطاع  ومنسق   ، درن��ة  البلدى 
وجامعة درنة، والمعهد العالي للتقنيات والعلوم 
درنة، وجهاز الشرطة الزراعية، ومكتب البيئة 

درنة، ومختار محلة وادي الناقة. 

العمل  ورش��ة  وت��وص��ي��ات  نتائج  وخلصت 
إمكانية  على  بالموافقة  درن��ة  في  المنعقدة 
محميات  أح���د  ك��ا  المنطقة  ه���ذه  تسجيل 

ستعمل  وكما  ال��ب��الد  ف��ي  الحيوي  المحيط 
الوزارة على متابعة هذه المحمية ودعم سبل 

نجاح هذه المهمة. 

رئيس مصلحة الجوازات يؤكد ضرورة تنسيق العمل بين مكونات المصلحة في عموم البالد 

سلسلة محاضرات لتوعية طالب المؤسسات التعليمية من خطر المخدرات واإلدمان في المرج

لقاء عمل حول اإلنترنت األمن والحماية والخصوصية تستهدف أخصائيي مؤسسات تعليم بنغازي
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المؤسسة  ادارة  مجلس  رئ��ي��س  ت��اب��ع  
الوطنية للنفط  "مصطفى صنع الله"  سير 
بمدينة  المؤسسة  مبنى  انشاء  فريق  عمل 

بنغازي   .
الدائرة  عبر  اجتماع   في  ناقش  حيث 
انشاء  فريق  وأعضاء  رئيس  مع  المغلقة، 
يترأسه  ال���ذي  ببنغازي  المؤسسة  مبنى 
وعضوية   - ال��ه��ادي  عبد  علي  ي��وس��ف   -
آخر  والمختصين  المهندسين  م��ن  ع��دد 
التي  والصعوبات  والتحديات  المستجدات 
هذا  تنفيذ  الستكمال  ال��ف��ري��ق  يواجهها 
المشروع، والحلول الناجعة والكفيلة لتجاوز 

هذه التحديات للمضي ُقُدماً لتنفيذه.
وأكد رئيس مجلس اإلدارة في هذا الصدد 
في  الزال��ت  للنفط  الوطنية  المؤسسة  بأن 
انتظار تسييل ميزانياتها الضرورية لتنفيذ 
شركاتها  ودع��م  ومشاريعها  خططها  كافة 

للنهوض باالقتصاد الوطني. 

الدولي  والتعاون  الخارجية  وزارة  أعلنت 
مبلغ  اس��ت��رداد  عن  لها،  صحفي  بياٍن  في 
من  أمريكي  دوالر  مليون   16 بقيمة  مالي 
أفريقيا  ليبيا  بمحفظة  الخاصة  األم���وال 
لدى  مستثمرة  ك��ان��ت  وال��ت��ي  لالستثمار، 
عام  فرانكفورت”  بنك  “الدوتشي  مصرف 

2011 بطريقة غير قانونية.
وأوض���ح���ت ال������وزارة ف��ي ه���ذا ال��ص��دد 
ألمانيا  بجمهورية  العليا  المحكمة  ب��أن 
االتحادية، قد أصدرت حكماً نهائياً أدانت 
فيه المتهمين بسرقة األموال بطريقة غير 
بمدة  بالسجن  عليهم  وحكمت  قانونية، 
س��ن��وات،  أرب���ع  إل��ى  السنتين  بين  ت��ت��راوح 

وغيرها من األحكام.
الخطوة  بهذه  الخارجية  وزارة  ورحبت 
أه��داف  م��ع  تماشياً  ال��ت��ي ج���اءت  ال��ه��ام��ة 
لحماية  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  وج��ه��ود 
المجمدة،  الليبية  ال��دول��ة  أم��وال  وحماية 
بالغ  عن  لتعبر  الفرصة  ه��ذه  تنتهز  فإنها 
شكرها وتقديرها لكل من ساهم في إقفال 
جميع  وت��ع��اون  تظافر  وعلى  الملف،  ه��ذا 
األطراف ذات الصلة وعلى رأسهم موظفي 
السفير  لالستثمار،  أفريقيا  ليبيا  محفظة 
ألمانيا  بجمهورية  ليبيا  سفير  برق  جمال 
لالستثمار،  الليبية  والمؤسسة  االتحادية، 

ومكتب النائب العام. 

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
يتابع سير عمل فريق انشاء مبنى 

المؤسسة بمدينة بنغازي 

وزارة الخارجية تسترد حوالي 16 مليون دوالر 
امريكي تخص ”محفظة ليبيا لالستثمار”

وزير الموارد المائية يستعرض سير العمل مع مديري جهازي استثمار النهر الصناعي ببنغازي وسرت

الشركة العامة للموانئ بنغازي تنتهي من صيانة المرحلة األولى للطريق المؤدي لميناء جليانة

بالحكومة  المائية  ال��م��وارد  وزي��ر  عقد 
الماضي،  اإلثنين  يوم  دومة  محمد  الليبية 
اجتماعا بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة 
النهر  استثمار  مديري جهازي  مع  بنغازي، 
الوسطى  والمنطقة  ب��ن��غ��ازي،  الصناعي 

سرت.
االجتماع استعرض سير عمل الجهازين، 
والمشاكل والصعوبات التي تواجهما وُسبل 
تذليلها، كما ناقش االجتماع بعض المشاريع 
ال��زراع��ي��ة ف��ي ع���دة م��ن��اط��ق ف��ي ال��ب��الد، 
والمشاكل الفنية واألمنية التي تعاني منها 

وتوفير البذور واألسمدة وجودتها.
االجتماع على دعمه  الوزير خالل  وأكد 
لعمل الجهازين، وعلى ضرورة وجود قاعدة 
بيانات لبحث المشاكل التي تعوق عملهما، 
قطاعات  مع  التنسيق  ض��رورة  إلى  مشيًرا 

الدولة األخرى.

من جانبه أشار المستشار علي الحداد، 
النهر  استثمار  ج��ه��از  إدارة  لجنة  عضو 
الصناعي بنغازي، إلى أن الجهاز يعاني من 
المائية،  والمخصصات  الصعوبات  بعض 
وأهمية توفير األمن في المشاريع والحقول 

الزراعية.
وزير  مع  التواصل  سيتم  أنه  على  وأك��د 
وتذليل  المختنقات  هذه  لمعالجة  المالية، 
كافة الصعوبات التي تعوق عمل الجهازين، 

كما أكد على أنه سيتم التنسيق مع القوات 
للحقول  األمن  توفير  بخصوص  المسلحة 
والمشاريع الزراعية التي تقع ضمن مناطق 

سيطرتها.
وف��ي ختام االج��ت��م��اع؛ دع��ا ال��وزي��ر إلى 
ضرورة إقامة لقاء عمل خالل األيام القليلة 
القادمة، لمتابعة ملف االستثمار ومتابعة ما 

تم مناقشته في هذا االجتماع. 

الليبية  للشركة  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  أن��ه��ت 
من  األول���ى  مرحلتها  ب��ن��غ��ازي،  ل��ل��م��وان��ىء 
تطوير وإعادة تأهيل الطريق العام المؤدي 

إلى ميناء جليانة البحري.
السيد  مع  الليبية،  األنباء  وكالة  والتقت 
مدير إدارة الشؤون الفنية بالشركة “صالح 
ال��س��ن��وس��ي” ح��ي��ث أف���ادن���ا ب���أن ال��ط��ري��ق 
ولم  قديمة  طريق  جليانة  لميناء  المؤدي 
قد  وكانت  رصفها،  منذ  للصيانة  تخضع 
رصفت كطبقة أولى بسمك 6 سم، ولم يتم 
يومنا  إلى  الثانية  الطبقة  رصف  استكمال 

هذا، ناهيك عن انعدام اإلنارة فيها .
جزيرة  أن  السنوسي”   ” السيد  ووض��ح 
إلى  تحولت  الطريق،  بداية  في  ال���دوران 
غير  منظر  ذل��ك  أعطى  و  للقمامة  مرمى 
وللمنطقة  جليانة،  ميناء  لمدخل  حضاري 
بشكل عام لهذا قمنا بوضع مخطط كامل 
مع  بالتعاقد  وذلك  الطريق،  تأهيل  إلعادة 

ثالث شركات.
انجاز  تم  أنه  السنوسي”   ” السيد  وبين 
المرحلة األولى من تطوير الطريق المؤدي 
لميناء جليانة بتركيب عدد 42 عمود كهرباء 

منها 36 عمود فردي، وعمودان ذوا إنارة 
رباعية و 3 أعمدة مزدوجة وتحمل األعمدة 
عدد 50 كشاف على امتداد الطريق بقوة 

50 وات.
وقال السيد ” السنوسي”  أنه تم تطوير 
مسطحات خضراء،  إلى  لتتحول  األرصفة 
خاصة  ن��اف��ورة  بناء  على  سنعمل  وقريبا 
بجزيرة الدوران في بداية الطريق، مشابهة 
للنافورة الموجودة أمام مبنى إدارة الشركة 

الليبية للموانىء داخل الميناء.

وأضاف السيد ” السنوسي” في حديثه 
انتظار  في  أنهم  الليبية،  األنباء  وكالة  مع 
المجلس البلدي ليقوم ببدء رصف الطبقة 

الثانية للطريق بسمك 4 سم.
تطوير  أن  السنوسي”   ” السيد  وأش��ار 
ال��ط��ري��ق م���ب���ادرة م��ن��ه��م ل��ت��س��ه��ي��ل م���رور 
ذلك  زد على  الميناء،  وإلى  من  الشاحنات 
أضفينا على المنطقة  منظر جمالي،  إلى 
هذا  وك��ل  للمشاة  األرص��ف��ة  تمهيد  جانب 

خدمة للصالح العام. 

القطراني يشارك في افتتاح المعرض الدولي للبناء والتشييد ببنغازي 

مجلس إدارة المصرف الزراعي يستعرض 
الخطط الالزمة لتعزيز موارده المالية

شارك نائب رئيس الحكومة 
االثنين  ي��وم  القطراني  علي 
الماضي، في افتتاح المعرض 
للبناء  ال���دول���ي  وال��م��ؤت��م��ر 
ب��ن��غ��ازي،  بمدينة  والتشييد 
بحضور عضو مجلس النواب 
الطبلقي،  ع��ائ��ش��ة  ال��س��ي��دة 
ون����ائ����ب م���ح���اف���ظ م��ص��رف 
الحبري،  علي  المركزي  ليبيا 
التسييري  المجلس  ورئ��ي��س 
لبلدية بنغازي صقر بوجواري، 
لجمهورية  ال��ع��ام  وال��ق��ن��ص��ل 
م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة، وع����دد من 

المسلحة  ال���ق���وات  ض��ب��اط 
ومسؤولي الدولة.

ورح������ب ال���ق���ط���ران���ي ف��ي 
ك��ل��م��ة ل���ه ب���وف���ود ال��ش��رك��ات 

في  المشاركة  االستثمارية 
الشكر  وج��ه  كما  ال��م��ع��رض، 
هذا  على  القائمين  كافة  إلى 
ال��ح��دث، م��ؤك��دا ب��أن مسيرة 

ال��ب��ن��اء واإلع���م���ار ق��د ب��دأت 
التنمية  نحو  بالبالد  للنهوض 

واالستقرار.
المعرض  أن  بالذكر  جدير 
أقيم بمدينة بنغازي في الفترة 
مايو   27 إل���ى   23 ب��ي��ن  م��ا 
ال���ج���اري؛ ال��ت��ق��ت ف��ي��ه كبرى 
والليبية  المصرية  الشركات 
ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ف����ي ال��ب��ن��اء 
والتشييد، إيذانا بالشروع في 
تشرف  التي  اإلعمار  مرحلة 

عليها الحكومة الليبية.

إدارة  م���ج���ل���س  اس���ت���ع���رض 
اجتماعه  في  الزراعي  المصرف 
الماضي،  األرب��ع��اء  ي��وم  ال��ث��ال��ث 
عجلة  لتحريك  الالزمة  الخطط 
ف���ي جميع  ب��ال��م��ص��رف  ال��ع��م��ل 
ال���ج���وان���ب اإلداري�������ة وال��م��ال��ي��ة 

والفنية.
ال��م��ج��ل��س كافة  ت����دارس  ك��م��ا 
من  للرفع  الموضوعة؛  الخطط 
عن  والبحث  التحصيل  معدالت 
م����وارد م��ال��ي��ة ت��ع��زز م��ن وضعه 
المالي وتحقق تطلعاته وأهدافه. 



تدريبية  دورات  طبرق  بلدية  نظمت 
ح���ول ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ت��ن��م��وي وش���ؤون 
الموظفين   لموظفي   16بلدية  على 
مستوى ليبيا  لمدة خمسة أيام  للرفع 
من مستوى آداء العمل ،  تحت إشراف 
مركز تطوير البلديات ودعم الالمركزية 
بالتعاون مع بلدية طبرق وتنفيذ جامعة 

الدولي  للتعاون  األلمانية  والوكالة  كيل 
. GIZ

الدورة التدريبية األولى كانت   بعنوان 
)التخطيط التنموي(   أدارها المدرب 
/ مسعود الوهراني والمدرب /فضيل 
صقر أما الدورة التدريبية الثانية كانت 
أداره���ا  الموظفين(  )ش���ؤون  ب��ع��ن��وان 

المدربان عطية ستيتة و مودة بدر.
التدريب  من  المستهدفة  البلديات 
 ، اج��داب��ي��ا   ، بنغازي   ، : )ط��ب��رق  ه��ي 
 ، درن��ة   ، ، مساعد  ، قمينس  ج��ردس 
القبة ، جالو ، اجخرة ، ساحل الجبل ، 
الكفرة ، توكرة ، البريقة ، مرسى دفنة 

، أوجلة القبة (.
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بالتعاون مع بلدية طبرق 

مركز تطوير البلديات  والوكالة األلمانية للتعاون الدولي 
GIZ ينظم دورات تدريبية لموظفي 16 بلدية 

بلدية طبرق 

تشرع في إنشاء مدارس جديدة 

الوزراء  رئيس مجلس  نائب  التقى 
فرج  علي  السيد  الليبية  بالحكومة 
الخميس  ي���وم  ص��ب��اح  ال��ق��ط��ران��ي 
الماضي، بمكتبه في مدينة بنغازي؛ 

عميد بلدية اوجلة أحمد بترون.
مناقشة  اللقاء؛  وجرى خالل  هذا 
أوض����اع ال��ب��ل��دي��ة وس��ي��ر ال��خ��دم��ات 
الصعاب  ت��ذل��ي��ل  وكيفية  داخ��ل��ه��ا، 
تم  كما  حلها،  وُسبل  تواجهها  التي 
النقاش حول المشاريع  اللقاء  خالل 
ال��م��ت��وق��ف��ة ل��وض��ع��ه��ا ض��م��ن خطة 

األعمار واستكمالها.
لعميد  النائب  سيادة  أك��د  ب��دوره، 
ال��ب��ل��دي��ة؛ ع��ل��ى ض����رورة ال��ت��واص��ل 
المحلي،  الحكم  وزارة  مع  المباشر 
للتشاور معها لتقدم كافة التسهيالت 

الممكنة التي ستُساهم في سّير عمل 
بلدية  بأن  سيادته  مضيًفا  البلدية، 
األهمية  ذات  البلديات  م��ن  أوج��ل��ة 
عامل  أولها  في  يأتي  عوامل،  لعدة 

الموقع االستراتيجي المهم.

اللقاء؛ نوه السيد عميد  في ختام 
النائب في  بلدية أوجلة لدور سيادة 
للصعاب  وتذليله  للبلديات،  دعمه 
التي  الخدمات  كافة  لتقدم  أمامها 

يحتاجها المواطن الكريم. 

اللجنة  ال��ك��ف��رة  م��دي��ن��ة  إل���ى  وص��ل��ت 
لتنفيذ  ال��ب��ري��ق��ة    ش��رك��ة  م��ن  المكلفة 
الطهي  غاز  تعبئة  محطة  إقامة  مشروع 
العميد  السيد  التقت  حيث  بالبلدية 
والسيد وكيل الديوان ومدير مكتب العمل 
بالمجلس  المالي  والمراقب  والتأهيل 
مكتب  ومهندسي  ال��ب��ل��دي 
ال������م������ش������روع������ات 
البلدي  بالمجلس 
وذل���������ك إلت����خ����اذ 
النهائية  الترتيبات 

إلنشاء المحطة . 
تعهد  ع��ل��ى  وب���ن���اء 
العميد  السيد  م��ن  سابق 
"شعلة  لشركة  ال��م��ش��روع  م��وق��ع  تسليم 
تنفيذ  أج��ل  م��ن  للمقاوالت   " الفضيل 
البلدية  بها  تعهدت  التي  األعمال  بعض 
لتركيب  للشركة  الموقع  تسليم  ثم  ومن 
المعدات والخزانات والمباشرة في تعبئة 
اإلسطوانات بدل شحنها إلى الشمال . 

ض��م��ن إط����ار ت��ع��زي��ز ال��ت��واص��ل بين 
البلديات وسكانها وبرعاية برنامج األمم 
وبدعم   )UNDP(اإلن��م��ائ��ي المتحدة 
وألمانيا  وفرنسا  األورب��ي  االتحاد  من 
المتحدة  والمملكة  وليبيا  وإي��ط��ال��ي��ا 
وجمهورية التشيك شاركت بلديات المرج 
وجالو ونسمة وبنت بيه وبراك الشاطئ 
والحوامد في ورشة عمل 
مدتها  تونس  دول��ة  في 
خ��م��س��ة أي�����ام ل��دع��م 
مجاالت  في  بلدياتهم 
األع�������الم واالت����ص����ال 
المجتمعية  وال���ش���راك���ة 
بحيث يتم منح جميع المشاركين الفرصة 
في  والعملية  الفنية  مهاراتهم  لتطوير 
يتقدم  كما  بها  يعملون  التي  المجاالت 
المجلس التسييري لبلدية المرج بالشكر 
والتقدير لكل القائمين على هذه الورشة 
التنمية  في  المثمرة  مجهوداتهم  على 

البشرية.

بلدية الكفرة  
البدء بتنفيذ مشروع إقامة 
محطة تعبئة غاز الطهي 

بلدي المرج يشارك بورشة عمل في بتونس 
للدعم في مجاالت األعالم واالتصال

نائب رئيس الوزراء علي القطراني يناقش أوضاع بلدية أوجلة مع عميدها

التعليم   مراقبة  باشرت 
برعاية بلدية طبرق و تحت 
إشراف مكتب المشروعات 
ب��ال��م��راق��ب��ة   ف���ي إن��ش��اء 
م���دارس ج��دي��دة ف��ي عدد 
لحل  بالمدينة  األحياء  من 
م��ش��اك��ل ن��ق��ص ال��م��دارس 
وه���م ح���ي )ح���ي ال��زه��ور 
،ال����ح����دائ����ق ،ال��م��ص��ف��اة 
 ) األندلس  ،حي  ،المختار 
الحرية   مدرسة  صيانة  و 
وتعد مشاريع اإلنشاء ضمن 

مشاريع عودة الحياة .



شاركت عضو المجلس البلدي أوجلة 
عن فئة المرأة األستاذة فضيلة بترون 
رمضان  السيد  العميد  مكتب  ومدير 
بترون بفاعاليات دورة تدريبية مكثفة 
العامة  المشاركة  بشأن  تونس  بدولة 
المحلية  االنتخابات  ودعم  اإلدارة  في 
وفرنسا  األوروب���ي  اإلتحاد  من  بدعم 
والمملكة  ليبيا  و  وإيطاليا  وألمانيا 
وبتنظيم  التشيك  وجمهورية  المتحدة 
اإلنمائي  المتحدة  األم��م  برنامج  من 

 .UNDP
شارك في الدورة التدريبية ثالثة عشر 
المنتخبين  البلديات  أعضاء  من  عضواً 
المجتمع  ون��اش��ط��ي  وال��م��س��ت��ش��اري��ن 
بية،  بنت  )أوج��ل��ة،  بلديات  من  المدني 

الحوامد، نسمة، المرج، براك الشاطئ، 
تهدف إلى إقامة شراكات بين المجتمع 
المحلي والمجلس البلدي وتعزيز العمل 
التشاركي والمسؤولية المتبادلة بينهما، 

على  المشاركين  تدريب  إلى  باإلضافة 
َعقد جلسات مشاركة مجتمعية بإختيار 
المصلحة  أصحاب  وتحديد  الموضوع 

والمسائل التقنية األخرى.

التسييري  المجلس  رئيس  استقبل 
/الصقر  المهندس  بنغازي   لبلدية 
بمقر  الماضيين  اليومين  ب��وج��واري 
الهالل  جمعية  مدير  البلدية  دي��وان 
السيد/  بنغازي   فرع  الليبي  األحمر 
قيس الفاخري وعدد من الُمتطوعين 
والمتطوعات بمكتب الشباب والمرأة 

بالفرع  .
ج����اءت ال���زي���ارة ل��ب��ح��ث ال��ت��ع��اون  
المشترك مع البلدية  وجمعية الهالل 
الحمر في عدد من المجاالت اإلنسانية 

التي   التطوعية  األعمال  واستعراض 
تقوم به الجمعية  . 

بوجواري  السيد  أثني   جانبه  من 
على الُجهود المبذولة من ِقبل جمعية 
الهالل األحمر ُمؤكداً على أهمية دور 
يقوم  التي  واألعمال  األحمر  الهالل 

بتنفيذها.
 ك��م��ا ث��م��ن  ال��ف��اخ��ري ُم��س��ان��دة 
البلدية لجمعية الهالل األحمر الليبي 
األمين  تحيات  ونَ��َق��ل  ب��ن��غ��ازي،  ف��رع 
الليبي  األحمر  الهالل  لجمعية  العام 

ال��درس��ي و تحيات  ال��س��ي��د/ م��رع��ي 
بالجمعية  الُعمومية  الجمعية  أعضاء 
ف��ي االج��ت��م��اع ال��س��ن��وي ال���ذي أُقيم 
بمدينة بنغازي بُحضور ُمديري  فروع 
الُعمومية  الجمعية  وأعضاء  الجمعية 

على ُمستوى ليبيا.
رئيس  تكريم  تم  ال��زي��ارة  ختام  في 
العطاء  بدرعلى  التسييري  المجلس 
قدمهما   العام  األمين  ودرع  اإلنساني 
الليبي  األحمر  الهالل  جمعية  مدير 

بنغازي والُمتطوعين. 

7 بلديات
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UNDP بدعم مشترك و بتنظيم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

بلدية أوجلة تشارك في دورة  تدريبية عن دعم االنتخابات المحلية  بتونس 

عميد بلدية الزاوية يبحث مع رئيس مصلحة الطرق 
والجسور المشاريع المتعاقد عليها 

المؤسسة  إدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  ب��ح��ث 
الوطنية للنفط  السيد/ مصطفى صنع الله 
مع عميَد بلدية إجخرة  السيد محمد عبد 
المالك خالل اجتماع عقده  بالمقر الرئيسي 
من  ،ُح��زم��ة  ط��راب��ل��س  بمدينة  للمؤسسة 
المواضيع التي تهم بلدية إجخرة وما أستجد 
من مواضيع تهم سكان المنطقة والصعوبات 
بواجباتها على  للقيام  البلدية  تواجهها  التي 

أكمل وجه  بحضور مدير 
المستدامة  التنمية  إدارة 
مختار  السيد  بالمؤسسة 

عبدالدائم. 
عميد  ثمن  جانبه  م��ن 
ب��ل��دي��ة اج����خ����رة  ج��ه��ود 

المؤسسة  لدعمها المتواصل وحلحلة العديد 
من المختنقات التي تواجهها البلدية  بالرغم 
لتسيير  الضرورية  للميزانيات  االفتقار  من 
الصيانة  بأعمال  والقيام  القطاع،  أعمال 
الالزمة لزيادة معدالت اإلنتاج ودعم اقتصاد 
الدولة الليبية الذي يعتمد بشكل شبه كامل 

على إنتاج النفط.
وب�����دوره أك���د ال��س��ي��د/ ص��ن��ع ال��ل��ه على 
خالل  من  الممكن  الدعم  تقديم  استمرار 
المناطق  لكافة  المستدامة  التنمية  إدارة 
المجاورة للعمليات النفطية و ذلك في إطار 
لسياسة  تطبيًقا  و  اإلجتماعية  المسؤولية 
المؤسسة  تنتهجها  ال��ت��ي   الطيب  ال��ج��ار 

الوطنية للنفط .
 مؤكدا بأن إعاقة أعمال المؤسسة التي 
تُسير  قطاع النفط ستزيد من معاناة الشعب 
عن  اإلبتعاد  و  العقل  تحكيم  راجيا  الليبي 
أع��م��ال االغ��الق��ات م��ن قبل بعض األف��راد 
الذين ال يمثلون  إال أنفسهم وال يمثلون منطقة 
الوطنية  المؤسسة  أن  إل��ى  الفتاً   ، اجخرة 
للنفط في تواصل مع جميع األطراف وعلى 

رأسها مكتب السيد النائب العام.

إدارة المؤسسة الوطنية للنفط  تبحث 
المعوقات التي تواجه بلدية اجخرة

جمعية الهالل األحمر الليبي ُتثمن  جهود 
بلدية بنغازي ودعمها لهم

ن���اق���ش ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة 
السيد/  جمال  ال��زاوي��ة  
خالل  بحر   عبدالناصر 
اج���ت���م���اع���ه م����ع رئ��ي��س 
والجسور  الطرق  مصلحة 
ال���م���ه���ن���دس ال��ح��س��ي��ن 
ادارة  وم��دي��ر  س���وي���دان  
ال�����ف�����روع ب��ال��م��ص��ل��ح��ة 
م��ح��م��د   / ال���م���ه���ن���دس 
ال���ه���اش���م���ي ال��م��ش��اري��ع 
تنفيذها  على   المتعاقد 
الطرق  مصلحة  قبل  من 

بلدية  داخ����ل  وال��ج��س��ور 
الزاوية ضمن خطة عودة 
الحياة لسنة 2021 حسب 
تحتاجها  التي  األول��وي��ات 
البلدية والمشاريع المزمع 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا خ���الل ال��ف��ت��رة 

القادمة . 
على  اإلت��ف��اق  ت��م  حيث 
صيانة  م���ش���روع  ت��ف��ع��ي��ل 
الساحلي جودايم  الطريق 
بالغة  أهمية  م��ن  ل��ه  لما 
للمنطقة الغربية بالكامل.
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ثقافية

■ كتبت| هدى الشيخي
بنغازي  بمدينة  الثقافي  البوري  وهبي  مركز  احتفل 
لتأسيسه  السادسة  بذكرى  الماضي،  الثالثاء  يوم  مساء 
بحضورمدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية بالمدينة، 
إل���ى ج��ان��ب ل��ف��ي��ف م��ن األدب�����اء وال��ك��ت��اب وال��ف��ن��ان��ي��ن 

واإلعالميين.
شرفي  بشكل  حضرها  التي  االحتفالية  وتضمنت 
العربية  الدول  لجامعة  العامة  باألمانة  المفوض  الوزير 
ومدير أمانة مجلس وزراء اإلعالم العرب الدكتور فوزي 
الغويل، معزوفات وموسيقية بقيادة الفنان يوسف قصيم 
العلواني،  عبدو  األورج  آلة  وع��ازف  الملحن  وبمشاركة 

وقوافي لشاعر عبد الباسط الزوي.
وقال الدكتور فوزي الغويل – لمراسل “وال”: “بنغازي 
نذكر  ولعلنا  األزم��ات،  في  حتى  دائًما  لإلشعاع  مصدر 
ملهمة،  كانت  كيف  عليها  مرت  التي  الصعبة  السنوات 
لم  القاسية  الحرب  وط��أة  وتحت  البوري  وهبي  فمركز 
تنطفئ شعلته ، وطالما بنغازي تحتضن وتحتفي الثقافة 

والفن واإلبداع ستبقى الثقافة والفن واإلبداع بخير”.
الفلسطينية  الجالية  مجلس  االحتفالية  حضر  كما 
في  الفلسطينية  الدبلوماسية  للبعثة  اإلعالمي  والمكتب 
ليبيا. وبدورها، منحت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية 
ممثلة بمكتبها في مدينة بنغازي، درع التميز لمدير وهبي 
البوري الثقافي؛ على جهوده المبذولة في إثراء الحركة 
الثقافية في المدينة، كما تم تكريم المشاركين من أبناء 
المدينة في مهرجان قرطاج للمنودراما في دورته الرابعة.

عبد  خالد  الثقافي  البوري  وهبي  مركز  مدير  ونوه 
الموظفين  لجهود   – “وال”  لمراسل   – العمامي  الهادي 
الذين كانوا حريصين على أن يؤدي هذا الصرح المرفق 
الحكومي دوره التنموي والثقافي، مضيًفا: “ربما يتسأل 
وتنظيم  األنشطة  احتضان  ف��ي  نستمر  كيف  الجميع 
ميزانية  أي  اعتماد  ع��دم  رغ��م  المختلفة،  الفاعليات 
تذكر من قبل الوزارة لمكتب الثقافة والتنمية المعرفية 
المركز  أس��رة  تجمع  مدينتنا  أج��ل  من  ولكن  ببنغازي، 
مظلة المحبة والعطاء بفضل الله والداعمين لنا شركاء 
ورجال  عامة  وجهات  وطنية  شركات  المتمثلين  النجاح 
هذا  بهم  نكلل  الذين  معنا  المتجاوبين  وجهود  أعمال، 
المجتمع  ومؤسسات  اجتماعية،  تنمية  خبراء  من  اليوم 
وموسيقيين،  وشعراء  ومثقفين  وفنانين  وآدب��اء  المدني 
نقول للجميع اليوم شكًرا إلنجاح هذا المشروع الثقافي، 
وجذًبا  ش��ًدا  أزدادت  كلما  التي  األح���وال  م��ن  فالحال 

انفتحت على الحياة بصدق وإخالص”.
تحوال  ونيف؛  عام  قبل  شهد  قد  المركز  وكان  هذا 
ملحوظا رغم افتقار الدعم الحكومي، فلقد صار جاذًبا 
لنشاطات الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، إلقامة 
أبرز  ولعل  وثقافية،  وفنية  نوعية  وم��ع��ارض  نشاطات 
البوري  وهبي  وجائزة  الثقافية،  أماسي  كانت  فاعلياته 
الثقافية، وبرنامج خير جليس؛ الذي كان يشجع تالميذ 
القراءة،  على  والعامة  الخاصة  التعليمية  المؤسسات 
واحتضان  الثقافية  العالمية  األي���ام  م��ن  ع��دد  وإح��ي��اء 
موسم  كان  آخرها  بالمدينة،  والفن  األدب  بهو  جلسات 
رمضان الثقافي الذي عنون بالخلق الثقافي خلق إنساني 
البرامج  مجالي  في  المبدعين  بتتويج  اختتم  و  رفيع، 
مظلة  تحت  المنظوية  للقنوات  والمسموعة  المرئية 
مؤسسة اإلذاعة والتليفزيون الليبي، وأصبح قبلة لرواده 
الذين وجدوا فيه ما يوفر لهم اإلمكانات والبنى التحتية؛ 
أسرة  جهود  بفضل  مالية،  كلفة  بال  نشاطاتهم  إلقامة 

مركز وهبي البوري الثقافي ببنغازي. 

مركز وهبي البوري الثقافي ببنغازي 
يحتفل بالذكرى السادسة لتأسيسه

■ بقلم: الصديق بودوارة

■ بقلم: محمد المسالتي

ع��ق��د ص���ب���اح ي����وم االرب���ع���اء 
الماضي 25-5-2022م بمقر 
بمدينة  ال��ع��ام  الثقافة  مجلس 
بنغازي االجتماع األول للناشرين 
وم����وزع����ي ال���ك���ت���ب ال��ل��ي��ب��ي��ي��ن 

بالمنطقة الشرقية .
بكلمة  االج���ت���م���اع  واف���ت���ت���ح 
االس���ت���اذ م��ح��م��د م��ح��ي��ا رئ��ي��س 
مجلس الثقافة العام الذي رحب 
ب��ال��ح��اض��ري��ن ف��ي م��ق��ر مجلس 
أهمية  العام مؤكدا على  الثقافة 
الناشرين  إلتحاد  مكتب  افتتاح 
لذلك  لما  بالمنطقة  الليبيين 
عمل  تنظيم  ف��ي  فعال  دور  م��ن 
الناشرين وزيادة روابط التواصل 

فيما بينهم.
وشارك األستاذ اسامة محمد 
الثقافة  وزارة  ديوان  ُمنسق  بركة 
بالمنطقة  المعرفية  والتنمية 
بكلمة  اإلج��ت��م��اع  ف��ي  الشرقية 
النشر  دور  بأهمية  فيها  اش��اد 
الكتاب  صناعة  في  ومساهمتهم 
وت���وزي���ع���ه ون���ش���ره وال��ت��ع��ري��ف 
باإلصدارات الليبية في المعارض 
ال��داخ��ل��ي��ة وال���خ���ارج���ي���ة وأك���د 
الثقافة  وزارة  دعم  علي  الُمنسق 
بالمنطقة  المعرفية  والتنمية 
والكتاب  النشر  لعملية  الشرقية 

ودعم إتحاد الناشرين الليبيين.

ك��م��ا ح��ض��ر االج��ت��م��اع ال��ذى 
ت��م��ت ال����دع����وة ل���ه م���ن م��دي��ر 
الليبيين  الناشرين  اتحاد  مكتب 
االس��ت��اذ  ال��ش��رق��ي��ة  بالمنطقة 
مجلس  عضوي  عمرجابر  علي 
الليبين  الناشرين  إت��ح��اد  إدارة 
السيد محمد الجروشي والسيد 
التنفيذي  والمدير  حمودة  ياسر 
األس��ت��اذ  الوطنية  الكتب  ل���دار 
إدارة  وم��دي��ر  الشلماني  صالح 
الفنية  والمصنفات  المطبوعات 
ومدير  الشويهدي  أن��ور  األستاذ 
والمعارض  المهرجانات  إدارة 
واألن��ش��ط��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��دي��وان 
خليل  األس��ت��اذ  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 

اإلع��الم  مكتب  ومدير  العريبي 
الثقافة  وزارة  بديوان  والتواصل 
ومدير  ب��وج��ازي��ة  حمد  األس��ت��اذ 
والمطبوعات  المكتبات  ادارة 
السيد  بنغازي  بجامعة  والنشر 
المكتبة  ومدير  القطراني  نوري 
السيد  بنغازي  بجامعة  العامة 
ونيس الطواح، وعدد من رؤساء 
وأصحاب  والتوزيع  النشر  دور 

المكتبات بالمنطقة الشرقية.
وتم في ختام االجتماع تكريم 
جاب  علي  أن��ور  السيد  م��ن  ك��ل 
ادارة  م��دي��ر  ال��ش��وي��ه��دي  ال��ل��ه 
الفنية  والمصنفات  المطبوعات 
واالس��ت��اذ  الشرقية  بالمنطقة 

المدير  الشلماني  ف��رج  ص��ال��ح 
ال���ع���ام ل����دار ال��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي��ة 
النوال  سالم  ع��زي��زة  واالس��ت��اذة 
الكتب  بدار  االي��داع  رئيس قسم 
ال��وط��ن��ي��ة واالس����ت����اذ م��ح��م��ود 
قسم  رئ��ي��س  ال��ورف��ل��ي  محفوظ 
الوطنية  ال��ك��ت��ب  ب���دار  االي����داع 
وذلك  حاليا  والمتقاعد  سابقا 
ن��ظ��ي��رج��ه��وده��م وت��ف��ان��ي��ه��م في 
لدور  المتواصل  ودعمهم  العمل 
على  وح��رص��ه��م  الليبية  النشر 
االدارية  االجراءات  انهاء  سرعة 
الكتب  بطباعة  ب��االذن  المتعلقة 
القانوني  ارقام االب��داع  واص��دار 

والرقم الدولي الوحد للكتاب.

ساخبرك بشيء .. 
ربما بحكمة هندية قديمة .. 

الحكم  على وصف  نصر  لماذا  اع��رف  ال  أني  مع 
الهندية بأنها قديمة دائما. ..

المواعظ  كتابة  ع��ن  ال��ج��دد  الهنود  ت��وق��ف  فهل 
واكتفوا بإنتاج األفالم الطويلة جدا؟

هذا ال يهم .. 
أنا فقط أريد أن أخبرك بشيء .. 

ليست نصيحة ..
فأنا لست مفكراً .. 

وال فيلسوفا ..
أنا فقط مواطن .. 

مجرد مواطن في دولة فاشلة .
يرد أن يخبرك بشيء . 

أعود إلى صلب الموضوع ..
أريد حقا أن أخبرك بشيء .. 

يلذ لي دائماً أن أخبرك .. 

ويطيب لي على الدوام أن اروي لك .
حكاية  عن  فيها  لك  أش��رح  مرة  كل  في  واستمتع 

طويلة .. 
أو تشرحين لي وجهة نظرك في موضوع معقد.

بسهولة مذهلة .. 
إحساسك  بمراقبة  واكتفي  ع��ن��ده��ا..  فاصمت 

المرهف ..
وفي كل مرة ينتهي المجلس وأنا مازلت أريد فعاًل 

أن أخبرك بشيء .
ساخبرك إذا بشيء ..

ربما .. 
عن رواية جديدة تحكي قصتها لمجتمع قديم.

ربما.
عن كوكب بعيد.. لم يكتشفه رواد الفضاء حتى اآلن.
ولم ترسل إليه وكالة ناسا مركبة فضائية  بعد.

تختارين   .. سوف  معا  ..  سنسميه  كوكب جديد 
له إسما  كما 

تشتهين .. 
وسوف اسجل االسم في السجل البلدي .. 

ربما يمنحونه رقما وطنيا .. 
وكتيب عائلة .. 

من  بنت حالل  نجمة  من  نزوجه  أن  استطعنا  إذا 
مجرة فضاء حسنة السمعة . 

ساخبرك بشيء .. 
متعة المتع عندي ليست في مليار يورو .. 

وليست في منصب وزير .. 
وليست في هدف يسجله رونالدو ..

وليست في بطولة يفوز  بها مورينهو .. 
وليست في كسرة خبز في فم جائع ..

وليست في مرتب يهبط في حساب فقير.
وليست في نوم عميق ينعم به شقي متعب.
متعة المتع عندي في أن أخبرك بشيء .. 

فهل تعلمين ؟ 
أريد فعاًل أن أخبرك اآلن بشيء .

. . صباح مزروع بشمس أحد أيام 
مايو، سماء فسيحة تلتقط أنفاس 
ارتشف  ال��وج��ع،  يخّضها  مدينة 
مالحظات  دّون  الصباحية،  قهوته 
 ، الشخصية  مفكرته  ف��ي  ع��اب��رة 
ال��ع��دد  الف��ت��ت��اح��ي��ة  أق���الم  رؤوس 
القادم من الصحيفة، تأنق كعادته 
م��ث��ل ع��ري��س ل��ي��وم زف����اف، تأبط 
حقيبته الجلدية، اتجه نحو الباب، 
تصافحه  التي  زوجته  نحو  التفت 

بعينيها القلقتين، قال لها :
- هل ثمة ما ينقص البيت ؟ 

قالت :
- حالًيا ال أتذكر . 

شيًئا  تذكرِت  لو  ح��ال  أي��ة  على   -
اتصلي هاتفًيا. 

.. الحقته ببصرها حتى توارى . 
الصحيفة،  رزم  تفقد  السيارة  في 
الرئيسة،  العناوين  بنظراته  مسح 
ت���ذك���ر ل��ي��ل��ة ال���ب���ارح���ة وال��ل��ق��اء 
من  إليه  وص��ل  َوَم���ا  التلفزيوني، 
ت��ه��دي��د ع��ب��ر ه��ات��ف��ه ، اس��ت��رج��ع 
ع��ب��ارات��ه ال��ت��ي ق��ال��ه��ا ل��م��ح��اوره 
عبد  ُقِتل  كما  سأُقتل   : اإلذاع���ي 
وسيذهب   ، ال��م��س��م��اري  ال��س��الم 
دمي هباًء كما ذهبت دماء ضباط 

الجيش . تمتم : 
- إنما األعمار بيد الله .

اب��ت��س��م وه���و ي��ق��ود س��ي��ارت��ه على 
الناصر،  عبد  جمال  شارع  امتداد 
على  يثبت  لم  ال��ذي  أواالستقالل 
في  تترنح  األش��ي��اء  كل  بعد،  اس��م 
الشوارع  اسماء  من  الوطن،  ه��ذا 
إل����ى ال��س��ي��اس��ي��ي��ن، إل����ى ط���اّلب 
اإلره��اب  وج��ه  وال��ث��راء،  السلطة، 
ركن   ، قدميه  على  الواقف  وح��ده 
مفكرته  في  سّجل  جانًبا،  السيارة 
م������ادار ف���ي ذه���ن���ه م���ن أف���ك���ار، 
سيضّمنها االفتتاحية ، وصل قرب 
التي  الصحيفة  رزم  فرز  المكتبة، 

سيسلمها .
ال��س��ي��ارة  ي��خ��رج م��ن  . . ق��ب��ل أن 

باغته وابل مفاجيء من الرصاص، 
برقبته  مال   ، غزيرة  دماء  تناثرت 
حمراء  بقع  الصحيفة،  رزم  إل��ى 
رأسه  بشعر  اختلطت  ال��ورق،  على 
أغمض  واألح���رف،  وبالعناوين،   ،
عينيه من دون أن يرى وجه قاتله، 
ثم  كله،  تهاجم جسده  ب��آالم  شعر 
به  يرحل  أطرافه  في  بطيء  خدر 
كأن  خاللها  له  ت��راءى  نحوغيبوبة 
من  ينهض  الفينيق  يشبه  ط��ائ��ًرا 
سماء  وسط  عالًيا  يحلق   ، الرماد 

المدينة رغم الضباب .
بين  تمتد  مسافة  بعد  على   .  .
ال��ح��ي��اة ، وال��م��وت ك��ان��ت زوج��ت��ه 

ولتذكره   ، عليه  لالطمئنان  تتصل 
بتوخي الحذر، والعودة مبكًرا ، وأن 
يشتري خبًزا ،وقنينة ماء ، وبعًضا 
هاتفه  ظ��ل   . الموسم  فاكهة  م��ن 
نوم  من  ِسنة  في  غائب  وه��و  ي��رن 
، ترتسم على شفتيه ابتسامة أمير 
رحبة  سماء  تحت  باللحظة  متأنق 

، وشمس ازداد قرصها احتراًقا .
------

كتبته  ال��ن��ّص  ه���ذا   / ه��ام��ش   ☆
شهيد  اغ���ت���ي���ال  ع��ن��د  ون���ش���رت���ه 
يد  على  ب��وزي��د  مفتاح  الصحافة 
اإلرهابين في مدينة بنغازى بتاريخ 

. 2014/ 5 / 26

مجلس الثقافة العام يستضيف االجتماع األول إلتحاد 
الناشرين وموزعي الكتب الليبيين المنطقة الشرقية

ساخبرك بشيء

سيرة ذاتية 
لموٍت أنيق

] إلى شهيد الكلمة مفتاح بوزيد بمناسبة إحياء ذكرى الستشهاده [  / قّصة قصيرة  
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

أخبر الناس 
بِشعري

أخَبروني .. أّن الموت سوف يأتي 
لم ُيغّنوا عن حياة كحياتي..

أو نُهوضي ِمن ُسباتي
أزَعجوني ِبمماتي..

يا ُسكون الليل نادي 
نجمًة .. في ُعقر ذاتي..

ثم أطفئ لي سهادي 
كّل شيطان وَعاتي

***
قد أخبُروني.. بالُشجون 

عن كالم الحب ذاك عن جنوني..
عن صديق غاب عّني 

أّرقوني.. بالُظنوِن..
عن روايات سأكتب

عن فنوني 
عن قصيدي إذ تشّبث

بالغصون..

ثم قالوا ..
أّن الحّب ليس حبًا

قلت ماذا .. هل يكون الحب ُجًبا 
قالوا أّن الحب حرٌب

قلت .. طّيب ، بعض حبي 
ألٌم شتٌم وضرٌب 

ثم حضٌن .. ودموع بالجفوِن..
***

يا صباح الفجر زادي
يا طلة الطّل الحنوِن..
إْذ بالهالل ظّل بادي 

لم تشتعل شمس األُتوِن..
***

ُهم أخبروني.. 
وتشاءموا إذ أخبروني..

***
قل لهم، عن صديقي 
ا.. يا صباح الفجر هَيّ
أخبر الناس بِشعري 
ا.. إذ ال أزال أمضي حَيّ

أخبر الكّل بحزني 
ا.. ال يزال الحزن نَيّ

***
هل رأوني بالطفولة؟

أم تراهم قرأوا
كّل أنسامي الخجولة

إنما قد هّددوني
بالفناء .. والكهولة 

***
أخَبروني .. أّن الموت سوف يأتي 

لم يغّنوا .. عن حياة كحياتي

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

مو مغير وزن وقافية منظومه

وجهة نظر بائسة

■ بقلم: المهدي إدريس 

■ بقلم: بثينة الزغداني 

يطيح عروش ملوك ضرب سهومه 
ويحمل رسايل للسالم سفيره 

*   *   *
جنة نعيم لمن يريد يرومه 

وكيف الجحيم لمن يريد سعيره 
*   *   *

بيه الشعوب تثور يوم اللومة 
علي كل من سمعه قوي تأثيره 

*   *   *
كيف البحر تقدر أوقات تعومه
وتدير فيه اللي تريد تديره 

*   *   *
لكن بعد تسهى علي ديمومه 

تحطك أمواجه في بطون غويره 
*   *   *

بنص الكتاب قضيته مدعومة 
تومي الحكمة وبصحيح السيرة 

*   *   *
مو مغير وزن وقافية منظومه

بال احساس يوصل للقلوب ☆ثيره
*   *   *

وال قوته في الفاظ مي مفهومه
وال ضعف فيه أن جا بيوت قصيره

*   *   *
اللي حالمه حالم طاير نومه 
توسد نجومه والغيوم سريره 

*   *   *
سما الشعر وارضه بينهن سلومه
لفكره الواسع ما تضيق حضيره

*   *   *
وال في سبيل إنسان يرخص سومه 

وال يبذله في تفاصيل حقيرة 
*   *   *

وال يغص منه حرف في بلعومه 
السامع وال يحتار في تفسيره 

*   *   *
مناشيب نار تشق في حيزومة
والحزن كاسه والظالم سكيره

*   *   *
ومومن بحكمة صابغة مفهومه
الحاجه تفتح فالقلوب بصيره 

*   *   *
وقولة شوارع لغنياء محرومه

من ساس متهالك احذاه حصيرة
*   *   *

وصورة فقير ايريد قوت ليومه
يد ماد واألخرى اغطا لصغيره 

*   *   *
اسرار الحياة في صرته ملمومه
وشوقه لهن بالبوح قل نظيره

*   *   *
شوق بنت مغرومه بفارس قومه

ومعاه خاضت في المحبه سيره
*   *   *

نار الغال في فوادها مضرومه
كلتها اوكال ارياف حن وغيره  

*   *   *
عليه وين ما باعد تريد قدومه
بين المالقى والفراق أسيره 

*   *   *
وهو رد مردي فوق من مكرومه
وكانت معاها ضحكته الخيره

*   *   *
وين ما زمانه فيه بث اسمومه 
واضماه الوجع ملّى حجاره بيره

*   *   *
عبر نافذة ليله وضيق علومه 

شعاع امل زّين غرفته الصغيره 
*   *   *

طار بالوجع سرب الحمام وشومه 
بنغام رفرفه وهديل وان الطيره 

*   *   *
لشالل عونه هابات نسومه

سحر الطبيعة سحر صوت خريره
*   *   *

وسيل مندفع حط العذا في كومه
خيوط من سماه شبوب داير عيره

*   *   *

طهق ربيع نواره الله يدومه
ورود اتراقص في احضان عبيره

*   *   *
حاّلمه بكسرة خاطره متهومة
منها خرج باحث علي تجبيره

*   *   *
عبوس وجه ميس ضحكته معدومه

يشوف في عيون الوقت في تكديره 
*   *   *

بينه وبين الفرح فيه خصومه
ديما يسير بعكس خطة سيره 

*   *   *
قانع وماشي فوق شوك اهمومه
حافي ويفرش في الورود لغيره 

*   *   *
تعب عمر فايت في حواش عزومه

مشى في خفاف الياس واتمصغيره 
*   *   *

بين حلم ضايع في حياة مشؤومة
وبين وهم تايه في متاهة حيرة 

*   *   *
كمل حياته يشتهي في نومه

وأن غّفى ايوعي فيه صوت شخيره

بخطواتها المتثاقلة تسيُر ببطء على 
بعينين  المتعرجة،  الترابية  األرض 
الكائنات  غائرتان تنظُر ببالهة لكل 

أمامها "الحية وغيِر الحية"..
تُريد أن تصبح إحداهم، التشعر وال 
ال  أمٍل  بخيِط  التثبت  تُحاول  تتأثر، 
وجود لُه بالنسبِة لها، ولكنها تُحاول!

تسأل كيف؟
تُجيُب ال أدري

أُذنيها صوٌت ضعيف،  اخترق  فجأًة 
م��س��ت��غ��ي��ث، ي���ن���وُح ب��ي��أس-اخ��ت��ف��ت 

الضوضاء داخلها-

تحركت تلك المقلتين المعتمتين نحو 
ذلك الصوت..

ل��م يعد ط��ائ��ًرا -ج��ري��ح-  أو  ط��ائ��ر 
مرتمي على فراش الموتى-كما ُخّيل 
لها- ولكن يبدو أنه ال يأبى أن يفارق 

هذه الحياة..لماذا؟
ما الذي يستحق أن تتمسك به بهذه 

الشدة؟!
أن  وش��ك  على  ألن��ه  بحسد  تراقبه 
ال  لألسف  ولكن  العالم،  هذا  يفارق 

ترى ما تريد أبًدا..
ي��زح��ف ال��ط��ائ��ر ط��ال��ًب��ا ال��ن��ج��دة، 

من  ج��اء شخص  ق��د  ه��ا  ويالحظه، 
بني جنسه ليساعده!..

ل��وج��ود  وس��ع��ادت��ه-  عينيه  -ل��م��ع��ة 
لحظات؛  ف��ي  اختفت  سينقذه  م��ن 
الجائعة  القطة  تلك  اقتربت  عندما 
بجموح منقضًة عليه بلهفة، جعلتني 
الكائنات  وجميع  اآلخر  والطائر  أنا 
قهقهاتها-  -تعالت  واقفين  نتجمد 
بسخرية من نفسها ومن هذا العالم..

سعيدة  ك��ن��ُت  أح�����زن،  أن  الي��ج��ب 
لموته..نعم

ُرب����م����ا ه�����ذه إح������دى ال��س��ل��س��الت 

الغذائية..
ك��م��ا ن��ح��ن ال��ب��ش��ر ن��ت��غ��ذى على 
العصافير  على  القطط  الحيوانات، 

وهم على الحشرات..
ك��ذل��ك ال��ي��أس، ال��ت��ع��اس��ة، ال��ح��زن، 
تتغذي  ال��ق��ن��وط،  ال��ف��ش��ل،  الخيبة، 

علّي! 
وقعُت ضحيًة لهم كما وقع الكثير من 
الضحايا قبلي لمفترسين مختلفين. 
الحق  لديهم  أق��اوم��ه��م،  ل��ن  حسناً، 

أيًضا...
سأجعلهم يتملكونني بُرحب.

ُرواء الحبق المنثور
ما أروع الجمال
عندما ينسكب

ويسيل
تالوين شفيفة

تتلّقفها
بلهف

ق����ل����وب ط���واه���ا 
الظمأ

ِلترتشف
غديرا ُفراتا
في حناياها

أسطورّية الروعة
شاهقة اإلبداع

باذخة التْوق
باهرة البْوح

***
ان���ع���ك���اس ُص����ور 

وتفانين
ِمداد ُمجّنح

ُبراق الِغبطة
الُمتوّهج

من نبع أفانين
الروح

الُمغّرد بأناشيد
ُلغة

َتتوّهج
نبع خلود

ال أبرح سماها
حّتى ُأتقنها

وال ُأفارق
ألوانها

حّتى َأرسمها
وال أبلغ ضفافها

حّتى تتالشى
أعمار
الكون

ُتعيد طفولتنا
الجذلٰى

نحبو ونغني
بكل ُرواء

الحبق
الَمنثور

***
يقتِطفها من

األهوال
واألغوال

يكتبها بمحاذاة
لهيب شموس

توازيها
أنُجم درٍب

متعّرج
مترّنح
ممتّد

حّتى نصل الطعنة
وحدود الُجرح
فنرفع أعيننا

أعلٰى
ِلنِعي ونرٰى

خطوط ضياء
وضوء شارد

فيرتّد
الطَرف

غير حسير

***
ُزرق��ت��ه  يفقد  ال 

أبدا
ال يهرب

من مناجاتك
ال يتخّلى

عن شغفك
بكّل الحب

يحتويك
بنبضاته

فهل أشعَل
حرائق جديدة

أم اكتفى
بتحريك رماد
خابي الّلسعة

جذوة ناِرِه
مازالت

ُمتأّججة
تستعر !

***
قوّية… هادرة

عميقة… هادئة
شفيفة… وادعة
ُمرهفة… دافئة

ك��أم��واج ال��ش��اّب��ي 
الغالي

يسكب شهقاتها
فينا

يحمل أعماقنا
في رماله

ات نوارسه ُنقّبل َرفَّ
ُنَوشوشه سّرا

كامنا في الروح
كم أنت بهّي

في وريدي
يا حّبة الشوق

الصاخب
وسّيد

حرائق
غابات

الحنين

■ بقلم: أميلة النيهوم
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الضحية : "حي شبنة"..  
ال��م��وق��ع : وس��ط ب��ن��غ��ازي ثاني 
أكبر مدن ليبيا . وواجهتها أيضاً . 
 .. متربة  ش��وارع   : المواصفات 
طرق   .. قمامة  جبال   .. نفايات 
 .. .. شتاًء  المطر  مياه  في  غارقة 
بشر غ��ارق��ون ف��ي ال��زح��ام وأزم��ة 

انقطاع الكهرباء صيفاً . 
حفر   : ال��ح��ي��اة  طيلة  ال��وض��ع 
ومطبات وبيئة تحتية متهالكة تجعل 
الحي  ه��ذا  في  ال��م��رور  مجرد  من 
مغامرة محفوفة بالمخاطر مابالكم 

بالسكن فيه . 
مع  تحدثنا  الحي..  في  تجولنا 
الكثير من سكانه، ولألسف الشديد 
كانت الصورة متشائمة جداً، لكنها 

) والحق يقال ( واقعية جداً . 
سكان  قال  ماذا  لنقرأ  تعالوا 

حي األزمات هذا :   
هنا  أسأل   : عوض  الحاج   •
حقوق  لنا  هل  الغنية..  الدولة  عن 
فيها ؟ ) نحنا ماعندناش احقوق ( 
.. وعلى فكرة .. فيه دول فقيرة ما 
عن  غافلة  م��وش  لكن  شي  عندها 

حقوق مواطنيها .
ش��وارع��ن��ا  ف��ي  تتجمع  ال��م��ي��اه 
وزيدها   .. مستنقعات   .. ب��رك   .
أزم��ة  يعني   .. ال��ك��ه��رب��اء  ان��ق��ط��اع 
متعددة الوجوه . وال من يهتم .. وال 

من يسأل .
بالطرق  ماشالله  مهتمة  الدولة 
وبمناطق   .. والرئيسية  السريعة 
أخرى ال تساوي نصف أهمية حي 
شبنة. لكن الزم يعرف المسؤول أن 
حي شبنة منطقة حيوية في بنغازي 
وأن   .. المدينة  وس��ط  هو  وان   ..
عندهم   .. بشر   .. ن��اس  فيه  اللي 
ومافيش   . كريمة  ح��ي��اة  ف��ي  ح��ق 
حياة كريمة بال ضي .. بال امية .. 
وبشوارع مكسرات وناس متكسرين 

ومجاري وبرك ومستنقعات.
هذا قلب مدينة سقط من قلوب 
فينا  دارت  االمطار   .. المسؤولين 
خطيرة  اصبحت  والحفر   .. حالة 
ع االطفال وكبار السن . والمطبات 

بال حساب .. 
المتكررة  المناشدات  عن  وأما 
الماضية؛ فأكد  األعوام  على مدار 
الحاج عوض على عديد المراسالت 
المعنية  الجهات  مخاطبة  تم  التي 
المجلس  رئ��ي��س  ط��ري��ق  ع��ن  ب��ه��ا 
حسين  السيد  بالمنطقة  المحلي 
مناشدة  فرصة  وه��ذه   .. العرفي 
على صحيفة الديوان للسيد "صقر 
بنغازي  ب��ل��دي��ة  عميد  ب���وج���واري" 
اال  بيها  يعلم  ما  حالة  في  ران��ا   ..
الله . اشقو بينا .. الحكاية واصلة 
حدها .. ومناطق اخرى في بنغازي 
وعموماً   . ال  ونحنا  بيها  مهتمين 
مطالبنا محصورة في ثالث حاجات 
:  رص���ف ال��ط��رق داخ���ل ال��ح��ي..  
الكهرباء..   خطوط  مشكلة  وح��ل 

باالهتمام  تعنى  شركة  وتخصيص 
التي  النفايات  بنظافة الحي وجمع 

تحاصر الحي. 
 . علينا  حصار  داي��رة  الكناسة 

تهدد  واألم���راض   .. ملوث  ال��ه��واء 
صحة السكان . وانتو يا مسؤولين 

.. انتو .. وين . ؟
المواطن ادريس العبيدي :   •
خالص . ملينا من الوعود .. وعود 
 .. كبير  والنتيحة صفر   . وعود   ..
الماشي  ع  كلمتين  في  يقولوا  كلهم 
بعدين يختفوا .. عيب ع المسؤول 
ذنوب   . هك  ويكون  امانته  يخون 

الناس راهي في رقابيكم . 
ال��ط��رق م��أس��اة واق��ع��ي��ة .. ال 
ال   .. اآلدم���ي  لالستعمال  تصلح 
. ال تصلح لشيء  للسيارات  تصلح 
.. مليون حفرة ومليون مطب .. بنية 
تحتية متهالكة .. تحس ان كل شي 
الداخلية  والطرق   .. طايح ومنتهي 
حقت  ما  عمرها  أص��اًل  الحي  في 

 .. يومها  .. من  وال قطران  رصف 
غير وين تبونا نمشوا بس . 

مجموعة من المواطنين تحدثوا 
.. مرة واحدة .. وبغضب واضح :

��� معاناتنا يومية .. بالساعة .. 
بالدقيقة .

في  واال  ب��الدن��ا  ف��ي  نحنا    ����
جحيم .

�����  كبار السن واألطفال يعانوا 
فعاًل من خطر الموت كل ما حاول 
ماشي  ال��ش��ارع  يعبر  منهم  واح���د 

للجامع واال للمدرسة . 
�� وين ولي األمر ؟ غير وين بس 

. رانا انتهينا . 
 : محمد  ادري��س  المواطن   •
العمومي  المياه  توصيالت  لالسف 
غير واصله للمربع السكني شبه ب 
انها قريبه جداً،   بالرغم  حتى االن 
المواطنين  من  استطاع  من  وحتى 
مياهها غير  بئر جوفيه وجد  حفر 

صالحة للشرب وملوثة.  
ب���أن  ق����ي ش���ب���ن���ة  ن���ع���ان���ي   -
قديمة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ت��وص��ي��الت 
للمناطق  صالحة  وغ��ي��ر  وه��وائ��ي��ة 
وما  ضعيفة  وال��ك��واب��ل  السكانية 
ال  يكاد  ضعيف  جهد  منها  يصلنا 
بيوتنا،  ف��ي  االج��ه��زة  اغلب  يشغل 
ان  ح��دث  الماضية  الفترة  وخ��الل 
االرض  على  االس��الك  احد  سقط 
ان  الي  ليستمر في عمل ش��رارات 
تم اصالحه وكاد يسبب كارثه لوال 

لطف الله.
والختام .. ليس مسكاً .. 

الختام شكوى .. 
وال��خ��ت��ام م���واط���ن م��ج��رد من 
أن يصرخ عبر  له  .. ويحق  آدميته 
كصحيفة  ش��ري��ف��ة  إع���الم  وس��ي��ل��ة 

الديوان مطالباً بحقوقه .
البلد  يحب هذه  مواطن  الختام 
.. وضحى من أجل هذه المدينة .. 
ويحق له اآلن أن يعيش فيها متمتعاً 

بأبسط حقوقه على األقل . 
الختام .. مسؤول ال بد أن يهتم 
بالناس .. ألن هذا واجبه . وليس 

ألن هذا تفضل منه على الناس . 

حي شبنة في بنغازي العصية .. مواطنون خارج المواطنة
في  مواطٌن  كونك  يعنيه  ال��ذي  ما 

دولة ؟ 
ما الذي يعنيه أن تصبح "بني آدم" 
وربما   .. وطني  ورقم   .. سفر  بجواز   ..

بزوجٍة صالحة وأوالد طيبين .. 
مادامت  ه��ذا  ك��ل  يعنيه  ال��ذي  م��ا 
كائن  م��ج��رد  فقط  تعتبرك  دول��ت��ك 
الشوارع  في  ويركض  ال��ه��واء  يتنفس 
من  م��ج��ردًا  ال��ع��ي��ش،  لقمة  م���ط���اردًا 
ما يمكن  آدميته ومن كل  حقوقه ومن 
كرمه  الذي  "االنسان"  ذلك  يجعله  أن 

الله ذات يوم.
يمكنك  الدالة،  العالمات  هذه  كل 

شخصيات  ف��ي  اآلن  عليها  تعثر  أن 
مواطنين ال حول لهم وال قوة يسكنون 
حيًا ) ال حول له وال قوة أيضًا ( اسمه 
" . فهل  وبالخط العريض " حي شبنة 
سمعتم يومًا بحٍي يسكنه بشر ابتلته 

الدولة بهذه المواصفات البشعة ؟
وه����ل ت����ري����دون م���ن "ص��ح��ي��ف��ة 
إلى  رحلٍة  في  تأخذكم  أن  الديوان" 
 ، معنا  تعالوا   .. حسنًا  الحي؟  ه��ذا 
فما  أواًل،  قلوبكم  على  أربطوا   ، ولكن 
وال  كثيرًا  يؤلمها  س��وف  ستقرأونه 

حول والقوة إال بالله .

■  استطالع  : سفيان بوطيغان

سكان حي شبنة 
يناشدون السيد "صقر 
بوجواري" عميد بلدية 
بنغازي .. "رانا في حالة 

ما يعلم بيها اال الله"
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حوادث

مصلحة الجمارك  
تضبط قنطار حشيش بقيمة مليوني دينار ليبي على الحدود التونسية 

متعاطي للمخدرات  
 يعتدي على والديه بالضرب ويفجر قنبلة يدوية داخل منزلهم 

■ الديوان / خاص
ألقى مركز شرطة سيدي خليفة القبض على 
ومبالغ  ذهبية  مصوغات  بسرقة  قاموا  أطفال 
بمنطقة سيدي خليفة  منازل جيرانهم  مالية من 
وتم  إليهم  نُسب  بما  اعترفوا  معهم  وباإلستدالل 

إحالتهم إلى النيابة العامة .
ورود شكاوى 

أمن  مديرية  أوردتها  السرقة   واقعة  تفاصيل 
بيان نشرته  في صفحتها الرسمية  بنغازي عبر 
على  موقع التواصل االجتماعي  فيس بوك جاء 
فيه :أن مواطنا تقدم بشكوى لمركز شرطة سيدي 
خليفة ضد مجهول قام بسرقة أغراض من منزله 
ومصوغات ذهبية  متمثلة في عدد ثالثة أساور 
بشكوى  آخر   مواطن  تقدم  كما  )حدايد(  ذهبية 
 1700 وق��دره  مالي  مبلغ  سرقة  عن  فيها  ابلغ 
دينار وخاتم ذهب ودبلة من داخل  منزله بذات 

المنطقة.
على الفور أصدر رئيس المركز بحسب البيان 
في  والتحري  للبحث  فريق  بتشكيل  تعليماته   "
التحريات  أعضاء  خ��روج  تم  حيث  الوقائع  هذه 
لألماكن  والتحريات  التحقيق  وحدة  رئيس  بإمرة 

وجمع  للتحري  السرقة  عمليات  بها  وقعت  التي 
ال��م��ع��ل��وم��ات وت��م��ش��ي��ط االخ��ت��ص��اص وإج����راء 

االستيقافات الُمفاجئة.
سرقة المصوغات الذهبية وبيعها

تم اإلشتباه بأحد األشخاص  أنه  البيان  وذكر 
تبين  معه  وباالستدالل  المركز  إلى  به  واإلنتقال 
لمنزل  بسرقته  واعترف   2005 مواليد  من  أنه 
من  االول  شخصين  برفقة  وك��ان  االول  الشاكي 
مواليد 2002 والثاني من مواليد 2007 حيث 
كونه  الشاكي  منزل  مفتاح  بسرقة  أحدهم  ق��ام 

واستغلوا  منزلهم  إلى  الدخول  على  وُمعتاد  جاره 
وتمكنوا  زفاف  إلى حفل  المنزل  خروج أصحاب 
من سرقة أساور ذهبية وبيعها لمحل بسوق زمزم 
بمبلغ 6550 دينار ليبي كما اعترف بسرقة منزل 

الشاكي الثاني.
بعد ذلك وبحسب البيان خرج أعضاء التحريات 
المطلوبين  ك��ل  وت��م ضبط  ال��واق��ع��ة  م��ك��ان  إل��ى 
من  بالقرب   ) السرقة  في  )الشريكان  اآلخرين 
بما  اعترفوا  معهم  وباالستدالل  الواقعة  مكان 

نُسب إليهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

الديوان / خاص 
ضبط  ال��ج��م��ارك  مصلحة  أع��ل��ن��ت 
على  الحشيش  مخدر  من  كبيرة  كمية 
قيمتها  تقدر  التونسية  البرية  الحدود 

بنحو مليوني دينار.
أن  لها  بيان  ف��ي  المصلحة  وق��ال��ت 
نالوت  البرية  ال��ح��دود  مراقبة  قسم 
عن  موثوقة  مصدرية  معلومات  تلقى 
عملية جلب كمية من مخدر الحشيش 
  ، الجنسية   قبل شخص جزائري  من 
بقيادة  عمل  فريق  تشكيل  إج��راء  ليتم 

رئيس القسم وترتيب عملية بيع وشراء 
مع المعني واإلنتقال إلى مكان التسليم 
بعمق الصحراء على الشريط  المحادي  

للحدود التونسية.
الكمية  البيان جرى ضبط  وبحسب 
مادة  من  قنطار  بنحو  وتقدر  بالكامل 
بنية اللون يشتبه أن تكون مخدرات نوع 
فيما  عليها  التحفظ  وجرى  )حشيش( 
ليبي  دينار  مليوني  بنحو  قيمتها  تقدر 
وأحيلت  القانونية  اإلجراءات  واتُخذت 

للنيابة.

الديوان / خاص 
الكويفية  شرطة  مركز  ألقى 
ال���ق���ب���ض ع���ل���ى ش���خ���ص ق���ام 
برمي  وال��دي��ه  على  ب��االع��ت��داء 
داخ��ل  )رم���ان���ة(  ي��دوي��ة  قنبلة 
استنجاد  ب��ع��د  وذل���ك  منزلهم 
رسمي  محضر  فتح  عبر  األب 

في اإلبن.
تعاطي وإجرام وعقوق والدين 
تفاصيل الواقعة التي يقشعر 
ل��ه��ا ال��ج��ب��ي��ن  وت���ج���ردت من 
اإلن��س��ان��ي��ة  وت���ج���اوزت عقوق 
الوالدين  هو أنه مواطن اشتكي 
باإلعتداء  يقوم  كونه  ابنه  ضد 
ع��ل��ي��ه وع��ل��ى وال���دت���ه وإث����ارة 
بمنطقة  ب��ال��م��ن��زل  ال��م��ش��اك��ل 
اإلب���ن  أن  م���ؤك���دا  ال��ك��وي��ف��ي��ة 
يتعاطى المواد المخدرة وحبوب 
الهلوسة وقام برمي قنبلة يدوية 
وهو بحالة غير طبيعية مما أدى 

إلصابة المشكو فيه برجليه.
مركز  رئيس  انتقل  ذلك  فور 

ط��ارق  مقدم  الكويفية  شرطة 
التحريات  أع��ض��اء  رفقة  نجم 
ضبط  وت��م  الشاكي  منزل  إل��ى 
ال��ش��خ��ص ال��م��ط��ل��وب وع��ن��د 
تفتيشه احترازيا عثر معه على 
المهلوسة  الحبوب  من  شريط 
صغيرة  وقطعة  ت��رام��ادول  ن��وع 
بأن  يشتبه  اللون  بنية  الحجم 
تكون مخدر الحشيش كما كان 
بحالة غير طبيعية وتم اإلنتقال 

به إلى المركز.
نعم قمت بتفجير قنبلة يدوية

وباإلستدالل معه حين عودته 
لرشده أفاد بتعاطيه للمخدرات 
بقيامه  واف��اد  الهلوسة  وحبوب 
داخ��ل  ي��دوي��ة  قنبلة  بتفجير 
منزلهم كونه كان في حالة غير 
بضربه  اع��ت��رف  ك��م��ا  طبيعية 
لوالدته وإثارة المشاكل بالمنزل 
ف��ت��م ات��خ��اذ ك��اف��ة اإلج����راءات 
إلى  وإحالته  حياله  القانونية 

النيابة العامة.

الديوان / خاص
ألقي مركز شرطة الصابري بنغازي القبض 
على شخص من ذوي السوابق ومطلوب لدى 
أكثر من 16 واقعة  العامة على ذمة  النيابة 

سرقة بحسب ما أفادت به مديرية األمن.
من  وردت  معلومات  أن:  المديرية  وقالت 
أحد المصادر السرية لدى أعضاء التحريات 
النيابة  ل��دى  مطلوب  شخص  ع��ن  بالمركز 

العامة على ذمة وقائع سرقة. 
وأفادت المصادر بحسب المديرية  بتردد 
على  آخر  إلى  حين  من  المطلوب  الشخص 
منطقة الصابري فتم بعد ذلك خروج أعضاء 
التحريات ومراقبة بعض األماكن التي يتردد 
عليها الشخص المطلوب وبمشاهدته ُمترجاًل 
واالنتقال  تم ضبطه  المنطقة  ش��وارع  بأحد 
به إلى المركز وباالستدالل معه اعترف بما 

نسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة.

الديوان / خاص
على  القبض  العامة  التحريات  قسم  ألقي 
آلية  مركبة  متن  على  ك��ان  عصابي    تشكيل 
نوع سامسونج سوداء اللون يمتهن السلب من 

المواطنين بقوة السالح في مدينة بغازي.
متابعة قسم التحريات 

وجاء ذلك بحسب بيان لمديرية أمن بنغازي  
العامة  التحريات  قسم  متابعة  إط��ار  ف��ي   (
الذين  المواطنين  قبل  من  الُمقدمة  للبالغات 
تشكيل  قبل  السالح من  بقوة  للسلب  تعرضوا 
سامسونج  ن��وع  آلية  مركبة  يستقل  عصابي 

سوداء اللون على متنها ثالثة أشخاص.
البحث  بمتابعة    : أن��ه  المديرية  وق��ال��ت 
والتحري من قبل أعضاء التحريات لعدة أيام 
وسط  تتجول  المركبة  مشاهدة  م��ن  تمكنوا 
وعلى  المركبة وضبطها  وتم مالحقة  المدينة 
إلى  بهم  االنتقال  وت��م  أشخاص  ثالثة  متنها 

القسم.
وأض���اف���ت  ب��االس��ت��دالل م��ع��ه��م اع��ت��رف��وا 
وكانوا  السالح  بقوة  سلب  بعمليات  بقيامهم 
واألس��ل��ح��ة  ال��ب��ي��ض��اء  األس��ل��ح��ة  يستخدمون 
النارية في عمليات السلب ومن هذه العمليات 
السطو على مواطن بمنطقة الهواري واالعتداء 
عليه بالضرب وسلب مبلغ مالي 2700دينار 

وهاتفه المحمول.
كما اعترفوا أيضا بحسب المديرية "بسرقة 
من  أكثر  حضر  كما  بالمدينة  صيدليات  عدة 
اإلج��راءات  اتخاذ  فتم  عليهم  وتعرف  مواطن 
القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

  مركز شرطة الصابري 
مطلوب في أكثر من  16 واقعة 

سرقة  في قبضة العدالة 

عصابة السامسونج السوداء .. 
في قبضة العدالة 

اطمئن له الجار   

فسرق منزله وباع مصوغاته الذهبية
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البارألمبية  اللجنة  رئيس  يُشارك 
اجتماع  ف��ي  الرقيبي،  خالد  الليبية 
العربي  لإلتحاد  العمومية  الجمعية 
لعام  األول  اإلع���اق���ة  ذوي  ل��ري��اض��ة 

2022 م المنعقد بالجارة تونس.
وقال الناطق باسم الجنة البارألمبية 
إن االجتماع   " السليني  الليبية محمد 
يحضره ممثلين “16” لجنة بارالمبية 

ليبيا،  ه��ي:  العربية  للدولة  لإلتحاد 
ت��ون��س، ال��ج��زائ��ر، ال��م��غ��رب، ال��ع��راق، 
ال��ب��ح��ري��ن،  س���وري���ا،  األردن،  ل��ب��ن��ان، 
السعودية،  اإلم��ارات،  قطر،  الكويت، 

السودان، مصر، اليمن".
أعمال  أن جدول  السليني  وأضاف 
االجتماع يتضمن تقرير نشاط االتحاد 
خالل الفترة الماضية، الوضع المالي، 

والقانون األساسي لالتحاد، واأللعاب 
العربية البار ألمبية األولى، االنتخابات 
مباريات  وحضور  العمومية،  الجمعية 
أن  إل��ى  السليني  وأش���ار  البوتشيا. 
في  انطلقت  ال��ت��ي  ال��ق��اءات  سلسلة 
“25” من مايو الحالي، من المقرر أن 
بحضور  السبت  أمس  جلساتها  تنهي 

مباريات البوتشيا. 

الديوان - ريميسا
خاض المنتخب الوطني أولى تدريباته على 
المرحلة  ضمن  ببنغازي،  بنينا  شهداء  ملعب 
بوتسوانا  لمباراتي   التحضيرات  من  الثانية 
األم��م  ك��أس  بتصفيات  االس��ت��وائ��ي��ة  وغينيا 

األفريقية.
ودخل المنتخب الوطني بداية من يوم أمس 
األول الجمعة معسكًرا مغلًقا لمدة خمسة أيام، 
التصفيات  بدء  في  بوتسوانا  للقاء  تحضيرا 

األفريقية ساحل العاج 2023.
وكانت بعثة المنتخب الوطني عادت مساء 
ق��ادم��ة من  ب��ن��غ��ازي  إل��ى  ال��م��اض��ي  الخميس 
مع  للمنتخب  تجمع  أول  بعد  اإلس��ك��ن��دري��ة، 
المدرب الفرنسي الجديد مارتينز قبل موعد 
األربعاء  ي��وم  ستقام  التي  بوتسوانا،  م��ب��اراة 

المقبل بملعب شهداء بنينا ببنغازي.
بودبوس  ابراهيم  ال��دول��ي  العبنا  وخ��اض 
مساء  ال��ج��زائ��ري  سطيف  ب��وف��اق  المحترف 
الوطني،  المنتخب  مع  تدريب  أول  الجمعة، 
بعد وصوله إلى بنغازي واجتماعه مع المدير 
ماريتنز  الفرنسي  الوطني  للمنتخب  الفني 

ومساعديه.
بلياقة  وبدا  التدريب  في  بودبوس  وشارك 

بدنية عالية وجاهزا لمباراة بوتسوانا.
للمحترفين  الالعبين  أول  بودبوس  وب��ات 
صولة  ومحمد  ال��ه��ادي  )السنوسي  األرب��ع��ة 
بودبوس(  إلبراهيم  إضافة  الهوني،  وحمدو 
يوم  للتدريبات  انضمامهم  المقرر  من  الذين 

امس السيت او اليوم االحد،.
أم��ام  الوطني  المنتخب  م��ب��اراة  أن  يذكر 

بوتسوانا ستكون هي المباراة الرسمية األولى 
مع  م��اري��ت��ن��ز،  ك��ورن��ث��ي��ان  الفرنسي  ل��ل��م��درب 

الفرسان بعد التعاقد معه الشهر الماضي.
من  األول  في  الوطني  المنتخب  وسيلعب 
يونيو المقبل أولى مباريات المنتخب الوطني 
 ،2023 العاج  ساحل  األفريقية  بالتصفيات 
بلقاء المنتخب مع بوتسوانا في الجولة األولى 
من المجموعة الحادية عشرة التي تضم أيضاً 

منتخب تونس ومنتخب غينيا االستوائية. 

دخل المنتخب الوطني للقوة 
البدنية في معسكر داخلي في 
مدينة بنغازي، استعداًدا لبطولة 
المقامة   open للكبار  العالم 
بجنوب  سيتي  سان  مدينة  في 

إفريقيا بداية شهر يونيو.
تدريبات  على  ويشرف  هذا 
ال��م��ن��ت��خ��ب ط������ارق م��خ��ل��وف 
الخمسة  المنتخب  وع��ن��اص��ر 

هم:
1 - عدنان اطلوبة من نادي 

التحرير طرابلس.
من  ال��ح��اس��ي  خليفة   -  2

نادي األخضر البيضاء.
نادي  من  فنير  السني   -  3

مخلوف بنغازي.
4 - عبدالله هاجر من نادي 

مخلوف بنغازي.
5 - إسالم مرواس من نادي 

مخلوف بنغازي.
وس��يُ��ش��ارك رئ��ي��س االت��ح��اد 
البدنية  للقوة  الليبي  اإلت��ح��اد 
اجتماع  في  الشويهدي،  منير 
لالتحاد  العمومية  الجمعية 
ال��ذي  البدنية  للقوة  ال��دول��ي 
البطولة  انطالق  قبيل  سيُعقد 
بيوم، وكذلك سيُشارك حكمان 
الدكتور  وهم:  ليبيا  من  دوليان 
خالد  والدكتور  الكوافي،  رفيق 

مخلوف. 

لجنة البارألمبية الليبية حاضرة في أجتماع الجمعية 
العمومية لإلتحاد العربي لرياضة ذوي اإلعاقة

المنتخب الوطني يخوض أولى تدريباته على ملعب 
شهداء بنينا استعداًدا للقاء بوتسوانا

منتخب ليبيا للقوة البدنية يستعد لبطولة 
العالم للكبار بجنوب أفريقيا

ق��رر االت��ح��اد ال��ع��ام ل��ك��رة ال��ق��دم مشاركة 
أمم  ك��أس  منافسات  ف��ي  ال��وط��ن��ي   منتخبنا 
العام  بالجزائر  المحليين  لالعبين  أفريقيا 

القادم 2013 .
لالعبين  إفريقيا  أمم  بطولة  في  وستشارك 
المحليين التي ستقام في الجزائر ثمانية عشر 
اإلفريقي  االت��ح��اد  تعديل  ق��رار  عقب  منتخبا 
لعدد المنتخبات المشاركة في البطولة، لتصعد 
إفريقيا وهي  اتحاد شمال  ثالثة منتخبات عن 
ومنتخب  المستضيف  البلد  الجزائر  منتخبات 

المغرب ومنتخبنا الوطني.

دخل مساء يوم األحد الماضي المنتخب 
ال��ص��االت في  داخ���ل  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الليبي 
بالعاصمة  داخ��ل��ي  اس��ت��ع��دادي  معسكر 
طرابلس ومنه إلى تربص خارجي بجمهورية 
ببطولة  للمشاركة  تأهبا  العربية  مصر 
كأس العرب في نسخته السادسة بالمملكة 
العربية السعودية والذي سينطلق بداية من 
والعشرون  التاسع  وحتى   2022/6/19

من ذات الشهر .
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  أن  إلى  يشار 
قد اختار 31 العبا كقائمة مبدئية، بقيادة 
النعاس”  الوطني”عبدالباسط  ال��م��درب 
ويساعده الالعب السابق والمدرب “أشرف 
الدرسي” وسيقومان بوضع القائمة النهائية 
خمسة  من  البطولة،مكونة  في  المشاركة 

عشر العبا. 

منتخبنا الوطني يشارك في كأس أمم 
أفريقيا لالعبين المحليين بالجزائر

منتخب ليبيا داخل الصاالت 
يتأهب لكأس العرب 2022


