
يوم  الرسمية  جلسته  النواب  مجلس  استأنف 
النواب  مجلس  رئيس  برئاسة  الماضي  االثنين 
النائب  وبحضور  النويري  ف��وزي  األستاذ  المكلف 
الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة 
المتحدث  وبحسب  نائباً،   80 حوالي  وبحضور 
عبدالله  السيد  ال��ن��واب  مجلس  ب��اس��م  الرسمي 
خصصت  الماضي  االثنين  يوم  جلسة  فأن  بليحق 
وتحديداً  لالنتخابات  العليا  للمفوضية  لالستماع 
جلسة  حضروا  الذين  المفوضية  وأعضاء  لرئيس 
اليوم وتقدموا بإحاطة لمجلس النواب حول العملية 
االنتخابية بشكل كامل باإلضافة إلى اإلجابة على 
كل  حول  النواب  مجلس  أعضاء  السادة  تساؤالت 
بعدم  يتعلق  فيما  للمجلس  قدمت  التي  التقارير 
الوفاء باالستحقاق االنتخابي في 24 من ديسمبر 

الماضي وبعد مناقشات مطولة في جلسة استمرت 
لساعات المساء من هذا اليوم خلصت الجلسة إلى 
مع  لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  تواصل 
كافة الجهات واألجهزة المعنية بالعملية االنتخابية 

من اجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد 
لالنتخابات على أن تقدم المفوضية مقترح جديد 
علقت  وبذلك  اآلج��ال  اق��رب  في  النواب  لمجلس 

الجلسة . 

مجلس النواب: على المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات التواصل مع كافة الجهات واألجهزة 
المعنية بالعملية االنتخابية من اجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد لالنتخابات
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

رئيس مجلس مفوضية االنتخابات يبحث 
مع ستيفاني وليامز، اخر مستجدات 

العملية االنتخابية المقررة

اخبار

اخبار

ص2

ص3

رئيس مجلس النواب المكّلف يلتقي لجنة التواصل 
للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

ص4اخبار

النائب االول لرئيس الحكومة 
يلتقي برئيس وأعضاء جمعية 

البيان للعلوم والمخترعين

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب 
السيد “عبدالله بليحق” بأنه في ظل الظروف 
فإن   ، الوطن  بها  يمر  التي  والحرجة  الصعبة 
الليبي  الشعب  م��ن  المنتخب  ال��ن��واب  مجلس 
يسعى   ، ليبيا  ومناطق  م��دن  لكافة  والممثل 
قدماً  والُمضي  المحنة  ه��ذه  لتجاوز  ج��اه��داً 
لنطوي  واالستقرار  األم��ن  مرحلة  إلى  بالبالد 
البناء  مرحلة  إل��ى  العصيبة  المرحلة  ه��ذه 
والتنمية بما يُلبي مطالب الشعب ويُحقق أمالِه 

وتطلعاته إلى العيش بكرامة وحرية ورخاء .
الخميس  صحفي  تصريح  في  بليحق  وأض��اف 
خارطة  لجنة  شكل  ال��ن��واب  مجلس  ب��أن  الماضي 
ومناطق  مدن  كافة  عن  ممثلين  تضم  التي  الطريق 
مكثف  بشكل  ولقاءاتها  أعمالها  ب��دأت  والتي  ليبيا 
المعنية  والمؤسسات  األط��راف  كافة  مع  بالتواصل 
وبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، للوصول إلى ما 
يُحقق إرادة الشعب الليبي بإنجاز االستحقاق الوطني 
والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  بإجراء  التاريخي 
دون  حالت  التي  والعقبات  العراقيل  كافة  وتذليل 

تنظيمها في الرابع والعشرين من ديسمبر.
مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  واوض��ح 
الوقت الذي يؤكد فيه مجلس  النواب بأنه في 
التحديات  لكل  التصدي  على  عزمه  ال��ن��واب 
خطورة  رغ��م  ب��الدن��ا  بها  تمر  ال��ت��ي  ال��ج��س��ام 
كافة  ي��دع��و  ال���ن���واب  مجلس  إن   ، ال��م��رح��ل��ة 
األطراف إلى تكاتف جميع الجهود ودعم مجلس 
الليبي  النواب وتغليب مصلحة الوطن والشعب 
إلى مرحلة  بالبالد  للوصول  إرادته  تحقيق  في 
االستقرار األمر الذي لن يتاتى إال بتظافر كافة 
الجهود الوطنية لتحقيق ذلك في أقرب اآلجال.

شكلها  التي  الطريق  خارطة  لجنة  عقدت 
السبت  ي��وم  الثاني  اجتماعها  ال��ن��واب  مجلس 
دي��وان  ف��رع  بمقر  ال��ج��اري  يناير   1 ال��م��واف��ق 

مجلس النواب في مدينة طرابلس. 
وبحسب اإليجاز الصحفي رقم )2( للجنة، 
ب��رن��ام��ج عملها،  وض��ع  االج��ت��م��اع  ت��ن��اول  فقد 

والجهات التي ستتواصل معها.
وأعلنت اللجنة في إيجازها، انها ستباشر في 
)السياسية،  الليبية  كافة األطراف  لقاءاتها مع 
العسكرية، االمنية( وغيرها من الجهات المعنية 
قاعدة  توسيع  أج��ل  من  السياسية؛  بالعملية 

المشاركة واالستماع لكل اآلراء والمقترحات.
المرحلة  ف��ي  ستلتقي  أن��ه��ا  إل��ى  وأش����ارت 
والهيئة  ل��ل��دول��ة،  األع��ل��ى  المجلس  األول����ى؛ 
الوطنية لصياغة الدستور، والمجلس الرئاسي، 
للترتيبات  وفقا  وذل��ك  السياسية،  واألح���زاب 

المطلوبة وبالتنسيق مع هذه الجهات.

ع����ق����دت ل���ج���ن���ة م��ت��اب��ع��ة 
التابعة  السيادية  المؤسسات 
الثالثاء  ي��وم  النواب  لمجلس 
األول  اج��ت��م��اع��ه��ا  ال��م��اض��ي 
ال��ن��واب  مجلس  دي���وان  بمقر 
ناقشت  حيث  طبرق،  بمدينة 
وضع  االجتماع  خالل  اللجنة 

ألية عملها.
متابعة  لجنة  رئيس  وصرح 
وعضو  السيادية  المؤسسات 

السيد”فرج  ال��ن��واب  مجلس 
االجتماع  عقب  المالك”  عبد 
العمل  ستباشر  اللجنة  ب��أن 
األسبوع القادم وستعد تقريراً 

خالل عشرون يوماً من بداية 
عملها وسيتم تقديمه لمجلس 

النواب.
يشار إلى أن اللجنة مشكلة 

النواب  مجلس  رئيس  بقرار 
2021م  لسنة   )127( رق��م 
المؤسسات  متابعة  وت��ت��ول��ى 
ليبيا  م��ص��رف  ال��س��ي��ادي��ة  
المحاسبة،  دي��وان  المركزي، 
هيئة  اإلداري���ة،  الرقابة  هيئة 
مكافحة الفساد وإعداد تقرير 
عن عملها في فترة االنقسام 
ت��ج��اوزات خالفاً  أي  ورص��د 

للقوانين المنظمة لعملها.

ال��رئ��اس��ي،  المجلس  رئ��ي��س  استقبل 
الكوني،  والنائبان موسى  المنفي،  محمد 
الماضي،  اإلثنين  يوم  الالفي،  الله  وعبد 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  مستشارة 
آخر  لبحث  وذل���ك  وي��ل��ي��ام��ز،  ستيفاني 

مستجدات العملية السياسية في ليبيا.
واستعرض اللقاء جهود البعثة األممية 
الليبية،  لألزمة  السياسي  الحل  في دعم 

م��ن خ��الل ال��ت��ش��اور م��ع جميع أط��راف 
العملية السياسية. وأكد اللقاء على أهمية 
السياسي  ال��ح��وار  بمخرجات  االل��ت��زام 
بين  الوطنية  المصالحة  وإنجاح  الليبي، 
االنتخابات،  إلج���راء  تمهيداً  الليبيين، 
بناء  في  الليبي  الشعب  تطلعات  وتحقيق 
دولة موحدة وديمقراطية، وإعادة السالم 

واالستقرار للبالد.

المكلّف  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  التقى 
الخميس  ي���وم  ال��ن��وي��ري  ف���وزي  االس���ت���اذ 
النواب  مجلس  دي��وان  فرع  بمقر  الماضي 
بالعاصمة طرابلس باألمين العام المساعد 
لألمم المتحدة ومنسق بعثة األمم المتحدة 
زينينغا”  “وب��دون  السيد  ليبيا  في  للدعم 
العام  لألمين  الخاصة  المستشارة  رفقة 
لألمم المتحدة بشأن ليبيا السيدة ستيفاني 

مناقشة  ال��ل��ق��اء  ت��م خ��الل  ول��ي��ام��ز، حيث 
القضايا األساسية للملف الليبي والوقوف 
العملية  سير  حول  المستجدات  آخر  على 
بشأنها،  النواب  مجلس  وعمل  االنتخابية، 
كما تم مناقشة أعمال لجنة خارطة الطريق 
المشّكلة من قبل المجلس وآخر ما توصلت 
له من حلول تكفل سالسة العملية االنتخابية 

واستقرار المشهد السياسي ككل.

التقى رئيس مجلس النواب المكلف 
االربعاء  ي��وم  النويري  ف��وزي  االستاذ 
لجنة  واع���ض���اء  ب��رئ��ي��س  ال��م��اض��ي 
سير  على  لالطالع  الطريق  خارطة 
عمل اللجنة، حيث قدم رئيس اللجنة 
وافي  شرح  مهنى  الدين  نصر  السيد 

عن اللقاءات التي قامت بها اللجنة و 
نتائج اعمالها .

وف���ي ال��خ��ت��ام اك���د رئ��ي��س مجلس 
عمل  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى  المكلف  ال��ن��واب 
تذليل كل الصعوبات  اللجنة وضرورة 

والتحديات التي تواجهها .

لجنة متابعة المؤسسات السيادية تعقد اجتماعها األول

المجلس الرئاسي يبحث مع ويليامز تطورات المشهد السياسي الليبي

رئيس مجلس النواب الُمكلف يلتقي منسق البعثة األممية للدعم في ليبيا

رئيس مجلس النواب المكلف يلتقي بلجنة خارطة الطريق

مجلس النواب يدعو الى تغليب مصلحة الوطن 
والمواطن في تحقيق إرادته وتحقيق استقرار البالد

لجنة خارطة الطريق تعلن أنها ستباشر 
لقاءاتها مع كافة األطراف الليبية
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 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

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

حق الرد مكفول . ●

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

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

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

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

ال��ت��ق��ى رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
يوم  النويري  فوزي  االستاذ  المكلف 
ديوان  فرع  بمقر  الماضي  الخميس 
مجلس النواب في العاصمة طرابلس 
التأسيسية  للهيئة  التواصل  بلجنة 
وذل��ك  ال��دس��ت��ور،  م��ش��روع  لصياغة 
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى آخ����ر م��س��ت��ج��دات 
سبل  ولمناقشة  السياسية  العملية 
به  والدفع  الدستوري  المسار  دعم 

باعتباره أهم مسارات الحل لألزمة 
الليبية.

مناقشة  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ت���م  ك��م��ا 
السياسي  المشهد  مستجدات  آخ��ر 
المرحلة  ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى  وال���وق���وف 
بالعملية  ل��ل��س��ي��ر  ال��س��ب��ل  وأف���ض���ل 
دائ��م  دس��ت��ور  إق���رار  إل��ى  السياسية 
بموافقة  ويحظى  االستقرار  يحقق 

الشعب وثقته.

الُمشكلة من  الطريق  لجنة خارطة  التقت 
الماضي،  الثالثاء  يوم  النواب،  مجلس  قبل 
بالعاصمة طرابلس، برئيس وأعضاء المجلس 
اللقاء  اللجنة عقب  وأص���درت   ال��رئ��اس��ي،  

اإليجاز الصحفي رقم 5.
الصحفي  ايجازها  في  اللجنة  وأوضحت 
ومهامها  عملها  طبيعة  اس��ت��ع��رض��ت  أن��ه��ا 
،ومناقشة مسار المصالحة الوطنية ، باعتباره 

أحد الملفات المكلف بها المجلس الرئاسي 
الطريق  خارطة  في  أساسية  ركيزة  ،وكذلك 

المكلفة بها اللجنة .
وتطرق اللقاء لمناقشة المسار العسكري، 

واألمني من منظور المجلس الرئاسي .
وتم االتفاق، في ختام اللقاء ،على استمرار 
النطالق  مشتركة  لرؤية  للوصول  التواصل 

المصالحة الوطنية بين كل الليبيين .

الُمشكلة  الطريق  خارطة  لجنة  التقت 
الخميس  ال��ي��وم  ال��ن��واب  مجلس  قبل  م��ن 
بالعاصمة  النواب  بمقر فرع ديوان مجلس 
العام لألمم  األمين  طرابلس مع مستشارة 
رفقة  وليامز  ستيفاني  السيدة  المتحدة 
رئيس بعثة األمم المتحدة في ليبيا السيد 
زينينغا و الوفد المرافق لهما ، حيث صدر 
الصحفي  اإليجاز  اللقاء  عقب  اللجنة  عن 

رقم 6.
وأحيطت اللجنة علماً بلقاءات المستشارة 
الداخلية  االط����راف  م��ع  البعثة  ورئ��ي��س 

والدولية المختلفة.
لألمم  ال��ع��ام  االم��ي��ن  مستشارة  وأك���دت 
الكامل  دعمهم  البعثة  ورئ��ي��س  المتحدة 

للجنة في توجهها نحو اعداد خارطة طريق 
ٌنهاء  الدستوري  المسار  دعم  على  ترتكز 

المراحل االنتقالية.

ال��ت��ق��ت ل��ج��ن��ة خ��ارط��ة 
قبل  الُمشكلة من  الطريق 
مجلس النواب، يوم اإلثنين 
الماضي بمقر فرع ديوان 
بالعاصمة  النواب  مجلس 
الهيأة  بمقرر  ط��راب��ل��س، 
ال��ت��أس��ي��س��ي��ة ل��ص��ي��اغ��ة 
ورئيس  الدستور،  مشروع 

لجنة العمل..
وص������در ع����ن ال��ل��ج��ن��ة 
إيجاز   ، االجتماع  ،عقب 
أنها  فيه  أك���دت  صحفي 

عملها  طبيعة  استعرضت 
إلى  ،واستمعت  ومهامها 
العضوين  من  واف  ش��رح 

مشروع  صياغة  لمراحل 
الدستور، والتحديات التي 
التطرق  تم  كما  تواجهه، 

المسار  معالجة  إلى سبل 
الدستوري. 

وخ���ل���ص ال���ل���ق���اء، إل��ى 
االتفاق مع العضوين ،على 
مع  موسع  آخر  لقاء  عقد 
المشّكلة  التواصل  لجنة 

من قبل الهيأة .
ولفتت اللجنة، إلى أنها 
س���وف ت��س��ع��ى إل���ى عقد 
لقاء مع األعضاء األخرين 
نظر  وج��ه��ات  لهم  ال��ذي��ن 

مختلفة.

ال��ش��ؤون  لجنة  رئ��ي��س  ألتقى 
ال��خ��ارج��ي��ة ب��م��ج��ل��س ال���ن���واب 
يوم  ال��ع��ق��وري”  ”ي��وس��ف  السيد 
السبت الماضي الموافق 1 يناير 
المرئي  اإلت��ص��ال  عبر  ال��ج��اري 
السيد  ليبيا  لدى  اليونان  سفير 
حيث  ستاماتيكوس”،  ”إيوانيس 
تناول اللقاء ُسبل تعزيز العالقات 
ال��ب��ل��دي��ن وخ��اص��ًة تسهيل  ب��ي��ن 
وفتح  المواطنين  إج��راءات سفر 
مباشرًة  ومالحية  جوية  خطوط 

بين البلدين .
مجلس  حرص  العقوري  وأكد 
التاريخية  النواب على العالقات 

في  البلدين  بين  وال��ج��غ��راف��ي��ة 
إل��ى  الف��ت��اً   ، ال��م��ج��االت  جميع 
في  اليونان  لدولة  المهم  ال��دور 
السفير  أك��د  وب���دوره  المنطقة 
اليوناني حرص بالده على تعزيز 

العالقات مع ليبيا .
المنطقة  ال��ل��ق��اء  ت��ن��اول  ك��م��ا 
ليبيا  بين  الخالصة  االقتصادية 
واليونان واإلتفاقية البحرية التي 
السابقة  الوفاق  حكومة  أبرمتها 
أكد  حيث   ، تركيا  جمهورية  مع 
أن   ، الصدد  ه��ذا  في  العقوري 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  ال��ن��واب  مجلس 
الوطنية  المصالح  على  حرصه 

أيضا  اعتباره  في  يضع  للبالد 
استقرار منطقة شرق المتوسط 
وشامل  ع��ادل  التفاق  والتوصل 
ب���ش���أن ت��ق��اس��م م������وارد ش��رق 
المتوسط ، مضيفاً بأن اإلتفاقية 
لم  وت��رك��ي��ا  ليبيا  بين  البحرية 
تُ��ح��ال م��ن ق��ب��ل ال��ح��ك��وم��ة في 
النواب  مجلس  إلى  الوقت  ذلك 

لإلطالع عليها ومناقشتها.
وف�����ي خ���ت���ام ال���ل���ق���اء أت��ف��ق 
اللقاءات  مواصلة  على  الطرفان 
مزيد  أجل  من  الزيارات  وتبادل 
في  والمباحثات  التنسيق  م��ن 

القضايا التي تهم البلدين.

رئيس مجلس النواب المكّلف يلتقي لجنة التواصل للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

لجنة خارطة الطريق تلتقي بمقرر الهيئة التأسيسية لصياغة 
مشروع الدستور و رئيس لجنة العمل

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يلتقي السفير اليوناني

لجنة خارطة الطريق تلتقي بمستشارة األمين العام لألمم المتحدة

لجنة خارطة الطريق تلتقي برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي

التقت لجنة خارطة الطريق الُمشكلة من قبل مجلس 
النواب ظهر يوم األحد الماضي بمقر فرع ديوان مجلس 
بمجلس  اللجان  رؤس���اء  طرابلس  بالعاصمة  ال��ن��واب 

الدولة.
الصحفي  اإليجاز  اإلجتماع  عقب  اللجنة  عن  وصدر 
رقم 3 والذي جاء فيه ان اللقاء تناول عرض مهام اللجنة 
وهدفها وآلية عملها، وأن الحديث في هذه المرحلة من 
اللقاءات سوفيرتكز على المسار الدستوري بالتشاور مع 
جميع االطراف بما يوسع قاعدة المشاركة للوصول الى 

توافق عليه في |أقرب وقت ممكن.

لجنة خارطة الطريق تلتقي رؤساء اللجان بمجلس الدولة
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"عبدالفتاح  ال��م��ص��ري  ال��رئ��ي��س��ان  دع���ا 
ال��س��ي��س��ي" ورئ���ي���س ال��م��ج��ل��س ال��ع��س��ك��ري 
الى  دي��ب��ي"  محمد   " ت��ش��اد   ف��ي  االنتقالي 
في  السياسية  العملية  تضمين  ض����رورة 
المرتزقة  كافة  لخروج  واضحة  آلية  ليبيا 
الليبية  االراض��ي  من  االجانب  والمقاتلين 
والعتاد  األسلحة  تسرب  ع��دم  ضمان  م��ع 

العسكري لديهم إلى المحيط اإلقليمي .
المصرية  الرئاسة  باسم  الناطق  وق��ال 
خالل  بحثا   ودب��ي  السيسي  الرئيسين  ان 
القضايا  من  عدًدا  القاهرة  في  اجتماعهما 
األوض��اع  تداعيات  رأسها  وعلى  اإلقليمية 
وتداعياتها  ليبيا،  في  واألمنية  السياسية 

اإلقليمية على صعيد األمن واالستقرار. 

دعت سفيرة النرويج ورئيسة مجلس األمن 
الدولي لشهر يناير الجاري "  منى يول " ، الى 
المرتزقة  إلخ��راج  الضغط  ممارسة  ض��رورة 
ألن  وذل���ك  ليبيا  م��ن  األج��ان��ب  والمقاتلين 
التدخل والوجود األجنبي للمرتزقة والمقاتلين 
األجانب في ليبيا يمثالن مشكلة وتحدياً أمام 

التوصل إلى حل.
الذي  الصحافي،  المؤتمر  خ��الل  وقالت 
بمناسبة  الماضي،  الثالثاء  يوم  عقدته مساء 
الدولي  األم��ن  مجلس  رئ��اس��ة  ب��الده��ا  تولي 
في  وطالبنا  شجعنا  )لقد  الحالي   للشهر   ،
األجنبية  القوات  بخروج  وتصريح  بيان  كل 
ليبيا.  من  األج��ان��ب  والمقاتلين  والمرتزقة 
وهذه رغبة الليبيين كذلك وأتفق على أن هذه 
أجل  من  والضغط  االستمرار  وعلينا  مشكلة 

مغادرتهم( . 
كنا  )لقد  النرويجية،   السفيرة  وأضافت 
ليبيا في  ف��ي  االن��ت��خ��اب��ات  ت��ج��ري  أن  ن��أم��ل 
 24 ال�  في  هذا  يحدث  لم  ولكن   ، موعدها 
من ديسمبر، لكننا نحث األطراف الليبية على 
بشكل  قدماً  المضي  حول  واالتفاق  التعاون 
ديمقراطي بحيث يمكن إجراؤها ، مشيرة إلى  
أن  مجلس األمن سيعقد اجتماعاً حول ليبيا 
في هذا الشهر لمناقشة قضية التجديد لبعثة 

األمم المتحدة والقضايا األخرى( . 
وأضافت قائلة : ال تعتقد )أّن عدم إجراء 
االنتخابات كان مفاجئا حيث لم تتوفر جميع 
في  سنستمر  ولكن  لذلك.  الالزمة  العناصر 
الليبية، إال أنه. من  بحث ذلك مع األط��راف 
وه��ذا  ذل���ك.  سيكون  متى  تحديد  الصعب 
انطباعنا من الحديث مع المسؤولين األمميين 
هذا  في  تحركات  هناك  أن  هو  األرض  على 

االتجاه(.

مصر وتشاد يدعوان إلى وضع آلية 
واضحة لخروج المرتزقة والمقاتلين 

األجانب من األراضي الليبية 

رئيسة مجلس األمن تدعو الى استمرار الضغط 
الخراج المرتزقة والمقاتلين األجانب من ليبيا

مجلس  رئ��ي��س  اس��ت��ق��ب��ل 
العليا  الوطنية  المفوضية 
السايح"  "عماد  لالنتخابات 
ي�����وم األرب�����ع�����اء ال��م��اض��ي 
مستشارة األمين العام لألمم 
المتحدة في الشأن الليبي - 
بحضور  وليامز،  ستيفاني 
 - المفوضية  مجلس  عضو 
عبد الحكيم الشعاب، وذلك 

بديوان مجلس المفوضية.
وت���م خ���الل ال��ل��ق��اء بحث 

العملية  م��س��ت��ج��دات  اخ���ر 
سبل  و  المقررة،  االنتخابية 
المقترحة  المساعي  تدعيم 
إلن����ج����از االس���ت���ح���ق���اق���ات 

المرتقبة. 
وأك����دت س��ت��ي��ف��ان��ي على 
ت���ج���دي���د دع�����م ال��م��ج��ت��م��ع 
الليبية  لالنتخابات  الدولي 
شعبياً  مطلباً  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
ينشد السلم واالستقرار في 

ليبيا.

إدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  اج��ت��م��ع 
ال��م��ف��وض��ي��ة ال���وط���ن���ي���ة ال��ع��ل��ي��ا 
يوم  ال��س��اي��ح،  ع��م��اد  لالنتخابات 
ال��م��اض��ي، م��ع رئيس  ال��خ��م��ي��س 
للمحامين  العامة  النقابة  وأعضاء 

عبدالرؤوف قنبيج. 
وناقش االجتماع إمكانية توقيع 
المفوضية  بين  ش��راك��ة  اتفاقية 
وتعزيز  الخبرات  لتبادل  والنقابة 
بخصوص  ال��م��ش��ت��رك،  ال��ت��ع��اون 
والفنية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اإلج������راءات 

المتعلقة بالعملية االنتخابية. 

وق������ال ال���م���ك���ت���ب اإلع���الم���ي 
يأتي في  االجتماع  إن  للمفوضية، 
إطار تقديم الدعم والمشورة الفنية 
م��ن أج���ل إن��ج��از االس��ت��ح��ق��اق��ات 

االنتخابية المقررة، 
وأضاف المكتب أن رئيس نقابة 
المحامين أكد دعم النقابة إلجراء 
قريبة،  م���دة  خ���الل  االن��ت��خ��اب��ات 
القانونية  التحديات  تخطي  بعد 
وال��م��وض��وع��ي��ة، ال��ت��ي ح��ال��ت دون 
في  االنتخابي  االستحقاق  إنجاز 

حينه.

أك��������دت ال���م���س���ت���ش���ارة 
ال���خ���اص���ة ل��ألم��ي��ن ال��ع��ام 
ليبيا،  بشأن  المتحدة  لألمم 
»األمم  أن  وليامز،  ستيفاني 
جانب  إلى  ستقف  المتحدة 
مطالبته  في  الليبي  الشعب 
بعملية انتخابية إلنهاء الفترة 

االنتقالية الطويلة«.
لقائها،  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
عدًدا  الماضي،  األربعاء  يوم 
من ممثلي تنسيقية األحزاب 

»طالبوا  ال��ذي��ن  والتكتالت 
إرادة  على  االل��ت��ف��اف  ب��ع��دم 
سجلوا  ليبي  م��ل��ي��ون   2.8

أسماءهم للتصويت.
 وش��ددت  " وليامز " في 
تغريدة نشرتها  على موقعها  
»الحاجة  على  »تويتر«.  في 
إل����ى ب����ذل ج���ه���ود ح��ازم��ة 
تحقيق  ف��ي  ق��دًم��ا  للمضي 
المصالحة الوطنية والعدالة 

االنتقالية«

العقوبات  لجنة  ش��ددت 
ال��ت��اب��ع��ة ل��م��ج��ل��س األم���ن 
على  الحفاظ  ضمان  على 
التابعة  الُمجّمدة  األم���وال 
للمؤسسة الليبية لالستثمار 

لمصلحة الشعب الليبي.
بيان  في  اللجنة  وأك��دت 
المالية  األص����ول  ان  ل��ه��ا 
االستثمار  لمؤسسة  التابعة 
لتدابير  تخضع  ليبيا  ف��ي 
بالقراريْن  عماًل  التجميد؛ 

1970/ 1973 الصادرين 
م��ن قبل  ع��ام 2011  ف��ي 

مجلس األمن الدولي. 
وك�����ان�����ت ال���ل���ج���ن���ة ق��د 
هيئة  من  وفد  مع  اجتمعت 
ال�  ف��ي  الليبية  االستثمار 
الماضي،  ديسمبر  من   16
ف���ي إط�����ار االج��ت��م��اع��ات 
لمناقشة  السنوية؛  الدورية 
بتجميد  المتعلقة  المسائل 

األصول. 

رئيس مجلس مفوضية االنتخابات يبحث مع ستيفاني وليامز، 
اخر مستجدات العملية االنتخابية المقررة

"السايح" يناقش إمكانية توقيع اتفاقية شراكة بين المفوضية ونقابة 
المحامي لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك

خالل لقائها عدد من ممثلي تنسيقية األحزاب والتكتالت وليامز تجدد وقوف 
االمم المتحدة إلى جانب الشعب الليبي إلجراء االنتخابات 

لجنة العقوبات التابعة لمجلس األمن تشدد على ضمان الحفاظ 
على األموال الليبية الُمجّمدة لمصلحة الشعب الليبي
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اكد وزير المالية" خالد المبروك" ان الزيادات 
التي تم اقرارها للمتقاعدين  بقرار من حكومة 
الوحدة الوطنية  سيتواصل منحها  شهريا بوقع 
900 دينار، مشيرا الى ان ماتم تداوله  بايقافها 

غير دقيق .
 واوضح الوزير في لقاء تلفزيوني ان عمليات 
المستفيدين  كذلك   ستشمل  المرتبات  انتظام 
والمطلقات  المعاقين  لشريحة  المرتبات  من 

واالرامل بصندوق التضامن  االجتماعي .
للعاملين  المالية  االفراجات  موضوع  وح��ول 
االفراجات  ان  الوزير  اكد  الدولة   بمؤسسات 
كافة  من  الحاضر   الوقت  حتى  االالف  شملت 
وان   ، والقطاعات  والمؤسسات  العامة  الجهات 
اللجنة المكلفة بدراسة موضوع االفراجات والتي 
المدنية  والخدمة  المالية  عن  مندوبين  تضم 
المحالة  الملفات  دراس��ة  على  عاكفة  والعمل 
اليها وسيتم خالل 2022 االستمرار في عملية 

االفراجات  حتى االنتهاء من هذا الموضوع .
للعاملين  التحية  اللقاء  خ��الل  الوزير  وق��دم 
بذلوها  التي  للجهود  وذلك  كافة  المالية  بوزارة 
خالل المدة الماضية  في انجاز االعمال خاصة 
التسويات المالية  للموظفين  وتواصلهم بالعمل 
واليام  متأخرة  اعمالهم حتى ساعات  مقار  في 

متواصلة .
المرتبات  ج���دول  ان  ال��وزي��ر  السيد  واع��ل��ن 
من  االنتهاء  وعقب  ال��دول��ة   لموظفي  الموحد 
المكلفة  وعرضه على  اللجنة  قبل  اع��داده من 
عدد من المختصين لالستئناس برأيهم  سيحال 
ال��ن��واب  ال��ى مجلس  ث��م  وم��ن  الحكومة   ال���ى  

العتماده .

بحثت وزير الشؤون االجتماعية وفاء الكيالني 
االتحاد  بعثة  فريق  مع  تشاوري  اجتماع  خالل 
األوروبي لدى ليبيا، آفاق التعاون المشترك في 

العديد من المجاالت.
الشراكة  تطوير  آل��ي��ات  االج��ت��م��اع  وت��ن��اول   
للتعامل  واإلنسانية  االجتماعية  االب��ع��اد  ذات 
خاصة  الشرعية،  غير  الهجرة  إشكاليات  مع 
خارطة  وبلورة  واألط��ف��ال،  بالنساء  يتعلق  فيما 
طريق تتكاتف وفقها دول البحر المتوسط كافة 
المهاجرين  ومساعدة  الهجرة،  إشكاليات  لحل 
المتواجدين على األراضي الليبية للوصول لبلد 

المقصد. 
العالقة  أهمية  على  األوروب���ي  ال��وف��د  وأك��د 
 ، وليبيا  ب��روك��س��ل  ب��ي��ن  ال��م��ش��ت��رك  وال��ت��ع��اون 
الشؤون  وزارة  ل��دور  الكبير  التقدير  عن  معربا 
الجهة  باعتبارها  الصدد،  هذا  في  االجتماعية 
واإلس��راع  المواطنين  مطالب  لتنفيذ  األق��رب 

لحلحلة اإلشكاليات التي تواجههم. 

وزير المالية : الزيادات التي تم اقرارها 
للمتقاعدين سيتواصل منحها شهريا، مشيرا 

الى ان ماتم تداوله بايقافها غير دقيق 

وزير الشؤون االجتماعية تبحث آفاق 
التعاون مع االتحاد األوروبي لدى 

ليبيا في المجاالت اإلنسانية

وزيرا العمل والتأهيل، والشباب يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين

وزارة الزراعة تحي اليوم الوطني للشجرة 

النفط والغاز  أكد وزيرا اإلقتصاد و 
ع��ل��ى ض�����رورة م��واص��ل��ة االس��ت��م��رار 
وال��ت��ع��اون ب��ي��ن ال��وزارت��ي��ن ب��م��ا ي��ؤدي 

النتعاش وازدهار اإلقتصاد الليبي.
 ج��اء ذل��ك ال��ل��ق��اء االج��ت��م��اع ال��ذي 
عقد بينهما بديوان وزارة النفط والغاز 
و  التعاون  أوجه  لمناقشة  طرابلس  في 

النشاطات المشتركة بينهما . 
وش���دد ال���وزي���ران خ���الل االج��ت��م��اع 
مجال  ف��ي  باإلستثمارات  ال��دف��ع  على 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از، ب��م��ا ف��ي ذل���ك تكرير 
إلى  إضافة   ، والبتروكيماويات  النفط 
تشجيع القطاع الخاص لمزاولة مختلف 
مجاالت العمل في قطاع النفط والغاز. 

عقد وزير الثقافة والتنمية المعرفية 
الخميس  ي��وم  الغويل  سالمة  المكلف 
وكيل  ضم  موسعا  اجتماعاً  الماضي، 
م��ن م��دي��ري اإلدارات  ال����وزارة وع���دداً 
عمل  تواجه  التي  التحديات  لمناقشة 

الوزارة.
وزي��ر  دع���ا  االج��ت��م��اع؛  ف��ي مستهل 
ال��ث��ق��اف��ة ال��ح��ض��ور إل����ى اس��ت��ع��راض 
تعترض  التي  والصعوبات  المعوقات 

عملهم وسبل حلها.
يكون  أن  ض��رورة  على  الغويل  وأك��د 
قطاع الثقافة مضيئا و متحركا وفاعال 
الوطنية  مسؤولياته  يتحمل  أن  ويجب 

إلى جانب قطاعات الدولة األخرى.
وشدد الغويل على أهمية إعادة بناء 
أصحاب  والمبدعين  بالمثقفين  الثقة 
يعيدوا  أن  على  القادرين  النير  الفكر 

للثقافة الليبية صورتها المشرقة.

بحث وزير العمل والتأهيل "علي العابد" 
والجنسية  الجوازات  مصلحة  رئيس  مع 
سوق  تنظيم  ملف  م��راد"  "يوسف  اللواء 
األجنبية  العمالة  أوض��اع  وتسوية  العمل 

القادمة إلى البالد.
كما استعرض اللقاء الذي عقد بديوان 
العمل  آليات  طرابلس  في  العمل  وزارة 
والتأهيل  العمل  وزارة  بين  المشترك 
لتطوير  والجنسية  ال��ج��وازات  ومصلحة 
االستخدام،  أذونات  منح  اإلج��راءات في 
ال��ع��ام��ة،  المصلحة  لمقتضيات  وف��ق��ا 

وتماشيا مع متطلبات سوق العمل. 

وأكد " العابد" خالل اللقاء على اعتماد 
منصة " وافد " وأن يُعمل بها منذ مطلع 
العام الجاري ، مشيرا إلى أن هذه اآللية 
ودخ��ول  لتسجيل  ال��وح��ي��دة  اآلل��ي��ة  ه��ي 

العمالة األجنبية. 
ك��م��ا ت��م اس��ت��ع��راض أخ���ر ال��ق��رارات 
الجديدة التي تم اتخاذها في هذا الملف 
الي جانب عملية الربط اإللكتروني التي 

تمت مؤخرا مع الجانب المصري. 
وأكد الجانبان على ضرورة االستمرار 
في التعاون ما بين الوزارة والمصلحة لما 

فيه صالح البالد . 

 " العابد  "على  والتأهيل  العمل  وزير  بحث 
وزير  مع  طرابلس  في  ال��وزارة  بديوان  اليوم 
الشباب "فتح الله الزني" سبل تعزيز التعاون 

المشترك بين الوزارتين.
وناقش الجانبان خالل االجتماع عدد من 
ومشاريع  والتأهيل  التدريب  أبرزها  الملفات 
العمل  عن  الباحثين  للشباب  األعمال  ري��ادة 
التعاون  آلية  وكذلك  ال���وزارة،  مع  بالتنسيق 
وإعادة  للتأهيل  الوطني  المشروع  في  للبدء 

اإلدماج. 

التواصل  أهمية  على  العمل  وزي��ر  وأك��د   
وفق  الشباب  تأهيل  يخص  فيما  المستمر 
اح��ت��ي��اج��ات س��وق ال��ع��م��ل، م��ش��ددا على أن 
المشاريع  م��ن  ع��دد  تجهيز  بصدد  ال����وزارة 

والبرامج لفئة الشباب. 
العمل  وزارة  دور  ال��ش��ب��اب  وزي���ر  وث��ّم��ن 
لصالح  بها  تقوم  التي  البرامج  في  والتأهيل 
روزنامة  أبرزها  كان  والتي  الشباب  شريحة 
التدريب 2022م وسعيها لكل ما هو جديد 

ومفيد للشباب ورفع إمكاناتهم. 

اليوم  الحيوانية  وال��ث��روة  ال��زراع��ة  وزارة  احيت    
الوطني للشجرة بالقيام بحضور وزير الزراعة والثروة 
بعدة  تشجير   بحمالت  المريمي"  حمد   " الحيوانية 
مناطق حيث اشرفت هيئة تنمية منطقة جنوب الجبل 
شتول  من  كميات  استزراع  على  الزراعية  االخضر 
الغطاء النباتي في منطقتي سيدي خالد وعين مارة  .
الشتول   اول  باستزراع  الحملة  خالل  الوزير  وقام 
منسقي  من  ع��دد  بمشاركة   المستهدفة  بالمناطق 

الزراعة بالبلديات . 
لحرائق  تعرضتا  المنطقتين  هاتين  ان  ي��ذك��ر 

الغابات  صيف العام الماضي على ان يستمر برنامج 
اليوم الوطني للشجرة طول شهر يناير حيث تكرم فيه 
على  ال��وزارة  قبل  من  بتوزيعها  (الرند(  الغار  شجرة 
العديد من المناطق ويستهدف زراعتها في المدارس 
المهتمة  والجمعيات  الرعاية  ودور  العامة  والحدائق 

بالشجرة .. 
التوالي  على  الرابع  للعام  الغار  شجرة  واختيرت 
كونها بدأت باالندثار من مناطق الجبل االخضر على 
بيت  كل  في  زراعتها  ثقافتها  نشر  لمحاولة  االخص 

وشارع

النائب االول لرئيس الحكومة يلتقي برئيس وأعضاء جمعية البيان للعلوم والمخترعين
لرئيس  األول  ال��ن��ائ��ب  ال��ت��ق��ى 
القطراني"  "حسين  ال��وزراء  مجلس 
بنغازي  في  ال��وزراء  رئاسة  بديوان 
رئيس وأعضاء جمعية البيان للعلوم 
الصحة  وزير  والمخترعين بحضور 

"علي الزناتي" .
التعريف  ال��ل��ق��اء  خ���الل  وج���رى 
بالجمعية ونشاطاتها منذ تأسيسها 
، والتطرق إلى بعض الملفات المهمة 

التي قامت الجمعية باجراء البحوث 
الحرب  مخلفات  أهمها  ومن  عليها 

وخطورتها على صحة المواطن . 
ش��رح��اً  الجمعية  رئ��ي��س  وق���دم 
مفصاًل عن خطورة هذه المخلفات 
والمناطق األشد خطراً والتوصيات 
التي قدمتها الجمعية لوضع الحلول 
ه��ذه  تنفيذ  ي��ع��ي��ق  وم���ا  ال��ج��ذري��ة 

الحلول . 

وزيرا االقتصاد والنفط والغاز يناقشان التعاون و النشاطات المشتركة بينهما

وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف يناقش التحديات التي تواجه الوزارة

وزارة العمل ومصلحة الجوازات والجنسية تبحثان ملف تنظيم سوق العمل وآليات دخول العمالة األجنبية
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أعلنت شركة الواحة للنفط عن انتهاء عمليات 
بين  الرابط  الرئيسي )32(  صيانة خط الضخ 

حقل السماح وحقل الظهرة.
تمت  الصيانة  أن عمليات  الشركة  وأوضحت 
بزمن قياسي حيث تمكن فريق العمل من إتمام 
 )32( الرئيسي  الضخ  خ��ط  صيانة  عمليات 
في  الظهرة  وحقل  السماح  حقل  بين  ال��راب��ط 

النقاط 70 كيلو متر و71 كيلومتر. 
على  تواصلت  الصيانة  عمليات  أن  وأضافت 
مدار 24 ساعة يومي االثنين والثالثاء الماضيين 
بعد أن كان من المقرر انتهاء صيانتها في سبعة 
أيام رغم قلة اإلمكانيات وعدم توفر الميزانيات. 
أعلنت  قد  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وكانت 
الضخ  لخط  الالزمة  الصيانة  عمليات  بدء  عن 
٠ذحقول  بين  الواصل  الخام  للنفط  الرئيسي 
السماح الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة لمعالجة 

وقص األنبوب الهالك. 

الى  والمربين  للفالحين  العام  االتحاد  دع��ا 
لسنة   481 رق��م  ال���وزراء  مجلس  ق��رار  تفعيل 
( مليون  2021 بشان تخصيص مبلغ ) 705 
والمربين  ال��ف��الح��ي��ن  ل��دع��م  بالتعاقد  دي��ن��ار 

باألعالف لتوفير الثروة الحيوانية في البالد .
على ضرورة  أص��دره  بيان  في  االتحاد  واك��د 
اإلنتاج  ومستلزمات  االع��الف  بتوفير  اإلس��راع 
النافع  الغيث  هطول  تأخر  ظ��ل  ف��ي  ال��زراع��ي 
لسنوات وهو ما أثر سلبا على االنتاجين الزراعي 

والحيواني .
وقال االتحاد في بيانه " ان عدم دعم شريحة 
وباألعالف  بالمستلزمات  والمربين   الفالحين  
يجعل من بيئة العمل بيئة طاردة ويسبب نقصا 
الزراعي  ال��غ��ذاء   من  المواطن  احتياجات  في 

والحيواني" .

شارك وزير النفط والغاز " محمد عون "عن 
الرابع  االجتماع  في  المغلقة-  ال��دائ��رة  طريق 
األقطار  لمنظمة  ال��وزاري  للمجلس  والعشرين 
من  وزراء  بمشاركة  )أوب���ك(  للنفط  المصدرة 
خارج أوبك، وذلك لمناقشة جدول األعمال الذي 

تضمن العديد من الموضوعات  . 
وب��ح��س��ب إي��ج��از ص��ح��ف��ي  ل�����وزارة النفط  
الوزارية  اللجنة  تقرير  االجتماع   ناقش   فقد، 
ال��م��ش��ت��رك��ة، وع����رض األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ألوب��ك 
لتوقعات السوق العالمية، الموافقة على استمرار 
التعويض للتخفيضات التي تمت السنة الماضية 
القادم،  فبراير  لشهر  برميل  بواقع 400,000 
واالستمرارية في إعفاء دولة ليبيا من تخفيضات 

اإلنتاج المتفق عليها .

شركة الواحة تعلن انتهاء أعمال صيانة خط 
الضخ الرابط بين حقلي السماح والظهرة

االتحاد العام للفالحين والمربين يدعو الى 
تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن التعاقد لدعم 

الفالحين والمربين باألعالف 

"االوبك" تقرر إعفاء دولة ليبيا من 
تخفيضات اإلنتاج المتفق عليها 

حققتُه  ال��ذي  لإلنجاز  تقديراً 
للنفط  ال��ع��رب��ي  ال��خ��ل��ي��ج  ش��رك��ة 
ف��ي م��ش��روع إع���ادة إن��ت��اج اآلب��ار 
شركة  حقول  بعض  في  المغلقة 
الخليج العربي للنفط والذي أدى 
ألف   61 عن  يزيد  ما  الستعادة 
برميل من هذا المشروع في عام 

 .2021
ق���ام ي���وم االرب���ع���اء ال��م��اض��ي 
مدير  بوسنينه  س��راج  المهندس 
م��ك��ت��ب ش��ل��م��ب��رج��ي��ر ب��ن��غ��ازي 
مدير  أحمد  منشاوي  والمهندس 
المتكاملة في شركة  المشروعات 
أنيس  وال��م��ه��ن��دس  شلمبرجير 
ال��ج��ه��ان��ي م��دي��ر م��ش��روع اآلب���ار 
شلمبرجير  ش��رك��ة  ف��ي  المغلقة 

بتكريم رئيس مجلس إدارة شركة 
السيد  للنفط  ال��ع��رب��ي  الخليج 
القطراني  ال��ك��ري��م  ع��ب��د  ص���الح 
ع��ام��ر عضو  ب��ن  بوبكر  وال��س��ي��د 
ش���رك���ة ال��خ��ل��ي��ج ل��الس��ت��ك��ش��اف 
ع��ل��ى دعمهم  واإلن���ت���اج  وال��ح��ف��ر 

لتحقيق هذا اإلنجاز الغير مسبوق 
في قطاع النفط الليبي. 

شركة  إدارة  ف��ري��ق  أث��ن��ى  كما 
ش���ل���م���ب���رج���ي���ر ع���ل���ى ك����ف����اءات 
وصيانة  اإلنتاج  إدارة  ومهندسين 
اآلبار وإدارة هندسة المكامن على 

مستوى المهنية العالي والذي أدى 
بالتعاون  اإلنتاج  معدالت  لتحقيق 
للخدمات  شلمبرجير  شركة  مع 
بها  ي��ض��رب  واصبحت  النفطية 
ال��م��ث��ل وم��ث��ال ي��ح��ت��ذى ب��ه على 

مستوى القطاع.
الخليج  شركة  مشروع  ويعتبر 
إنتاج  الس��ت��ع��ادة  للنفط  ال��ع��رب��ي 
مشاريع  أوائل  من  المغلقة  اآلبار 
والتي  ليبيا  ف��ي  المغلقة  اآلب���ار 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  تطمح 
في  ل��ه  مماثله  م��ش��اري��ع  لتنفيذ 
جميع شركات إنتاج النفط الليبي، 
وتسعى إدارة شركة الخليج العربي 
الى استهداف باقي االبار المغلقة 
ضمن خطتها خالل العام الحالي.

الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  قام 
للنفط "مصطفى صنع الله " بزيارة يوم االحد 

الماضي لكلية الهندسة والنفط بجالو .
وكان في استقباله عميد بلدية جالو المكلف 
 " البلدي  المجلس  وعضو  بوعوينه"  "يوسف 
أحمد التواتي" ووكيل الديوان "علي موج" رفقة 

مجلس إدارة الكلية. 
ال��زي��ارة  ه��ذه  خ��الل   " ال��ل��ه  " صنع  وتفقد 
بكلية  المعامل  ومبنى  سياج  إن��ش��اء  م��ش��روع 
المشروع  باستكمال  ووع��د  والنفط  الهندسة 

وتوريد المعامل لها قريباً . 
نوقش  اجتماع  ال��زي��ارة  هامش  على  وعقد 
النوعي  المعهد  إن��ش��اء  م��ش��روع  تعثر  خ��الل��ه 
حيث  بجالو  للنفط  الوطنية  للمؤسسة  التابع 
أوضح "صنع الله" أن الشروع في إنشائه سيبدأ 
قريباً وأنه سيكون من ضمن معاهد المؤسسة 

المعتمدة . 
انه تم تقديم عدة  " الى  الله  وأشار " صنع 
من  ب��ع��دد  المختنقات  ب��ع��ض  ل��ح��ل  م��ش��اري��ع 
المرافق  أهمها  بالمدينة  الخدمية  القطاعات 

التعليمية والصحية. 

وأفاد المكتب اإلعالمي ببلدية جالو أن زيارة 
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لكلية الهندسة 
والنفط تأتي ضمن جولة تفقدية للمشاريع التي 
تم إنشائها عن طريق المؤسسة بمدن الواحات 

)جالو - أوجلة – اجخرة( . 

البحري  ب��ن��غ��ازي  ميناء  وص��ل��ت 
عددا  من السفن التجارية، محملة 

بالسلع والمواد الغدائية 
السفينة  الميناء   دخلت  حيث   
للوكيل  ،التابعة  ن���ورث”  “أتلنتيك 
المالحي “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 

61 حاوية بضائع وسلع متنوعة.
الميناء  إدارة  بيانات  وأظ��ه��رت 
وصول السفينة “ماي ماريا”، التابعة 
ل��ل��وك��ي��ل ال��م��الح��ي “ال��م��ج��م��وع��ة”، 
وعلى متنها 15 ألف طن من حبوب 

السفينة  وص��ول  جانب  إلى  القمح، 
للوكيل  التابعة  ع���الء”،  “برنسيس 
وعلى  العالمية”  “ال��رب��ان  المالحي 
حبوب  من  طن  آالف  خمسة  متنها 

فول الصويا. 
مواني    أن   إل��ى  بالذكر   جدير   
م��ص��رات��ة  ال��ُخ��م��س -   - ب��ن��غ��ازي 
دؤوب���ة  ح��رك��ة  تشهد  ط��راب��ل��س؛   -
السفن  ع��ش��رات  الستقبال  ي��وم��ًي��ا 
الغذائية  والمواد  بالحبوب  المحملة 

والسيارات وسلع أخرى. 

اللجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي التونسي الجزائري للتحول نحو 
االقتصاد الحر واالقتصاد الرقمي تعقد اجتماعها االول 

مجلس  ب��م��ق��ر  ع��ق��د 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��وط��ن��ي 
التحضيري  االج��ت��م��اع 
الليبي  للمؤتمر  األول 
ال��ت��ون��س��ي ال��ج��زائ��ري 
االقتصاد  نحو  للتحول 
ال����ح����ر واالق����ت����ص����اد 
ال��رق��م��ي ب��ح��ض��ور كل 
م��ن وك��ي��ل ع��ام مجلس 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��وط��ن��ي 
"س������ام������ي ش��������الدي" 
ياسين  المؤتمر  رئيس 
اب���وس���ري���وي���ل ووك���ي���ل 
لشؤون  االقتصاد  وزارة 
ن��وري  ال��ح��رة  المناطق 
وزارة  ووك��ي��ل  قطاطي 

والتأهيل لشؤون  العمل 
االستخدام على الهادي 
مركز  عام  ومدير  ضو، 

تنمية الصادرات الليبي 
ورئيس  ال��ذي��ب  محمد 
صندوق  إدارة  مجلس 

ال��ت��س��ه��ي��الت ال��م��ال��ي��ة 
ابوالقاسم السويدي .

 وت���ن���اول االج��ت��م��اع 

وتوحيد  التعاون  سبل 
ال����ج����ه����ود م�����ن أج���ل 
لرسم  الحثيث  السعي 
االقتصادية  السياسات 
ليبيا  لدولة  والتجارية 
ال���ت���ي ت��ح��ق��ق ال��ت��ن��وع 
المنشود  االق��ت��ص��ادي 
وأه����������داف ال��ت��ن��م��ي��ة 
بناء  وإعادة  المستدامة 

وإعمار دولة ليبيا  .
ويأتي المؤتمر ضمن 
ت���وص���ي���ات ال��م��ؤت��م��ر 
األول  ال���م���ت���وس���ط���ي 
والذي عقد بالجمهورية 
شهر  خ��الل  التونسية 
نوفمبر العام الماضي.

شركة شلمبرجير تكرم رئيس وعضو لجنة اإلدارة بشركة الخليج العربي للنفط

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يزور كلية الهندسة والنفط بجالو

المواني تشهد حركة دؤوبة يومًيا الستقبال عشرات السفن المحملة 
بالحبوب والمواد الغذائية والسيارات وسلع أخرى



باشرت اللجنة األمنية  برئاسة 
رئيس المجلس  التسييري  لبلدية 
حملة  بوالخطابية،  ف��رج  طبرق 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��م��ح��ال  جميع  ع��ل��ى 
الطيب  المرحوم  بشارع  الواقعة 

الشريف.
ت��ت��ك��ون ال��ل��ج��ن��ة األم��ن��ي��ة  من 
للبلدية  التسييري  المجلس  عضو 
الحرس  بوطابونة،  الكريم  عبد 
البلدي، القوات المسلحة، القوات 

البحرية، الدعم المركزي.
تحرير  ع��ن  الحملة  وأس��ف��رت 
أكثر من 40 مخالفة سلمت لجهاز 

الحرس البلدي إلتخاذ اإلجراءات 
القانونية حيالها.

في سياق متصل أكد بوالخطابية 
أن الحملة مستمرة  على المحال 
أصحابها   على  ويتوجب  التجارية 
القانون  وتطبيق  الرخصة،  إب��راز 
الرغيف  ووزن  اللحوم  ختم  ف��ي 
المطاعم  نظافة  على  والمحافظة 

والمخابز.
ب��وال��خ��ط��اب��ي��ة بجهود  وأش����اد  
أص��ح��اب ال��م��ح��ال وت��ع��اون��ه��م مع 
صحة  أن  ع��ل��ى  م���ؤك���ًدا   اللجنة 

المواطن وأمنه فوق كل اعتبار .

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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حرصًا على سالمة المواطن 

 اللجنة األمنية طبرق ُتباشر حمالتها على المحال التجارية

بلدية بنغازي 

تبحث مع بلديتي  سلوق  وقمينس أوضاع العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة

بلدية البيضاء تعقد االجتماع الرابع للخطة التنموية )2020 - 2030(

استقبل عضو المجلس التسييري مسؤول 
ادريس  السيد  بنغازي  ببلدية  الرياضة  ملف 
بلدية  ديوان  بمقر  الماضيين  اليومين  غيث  
بنغازي أعضاء رابطة ُقدامى الرياضة بنغازي 
وتطوير  صيانة  م��وض��وع  ُمناقشة  ت��م  حيث 
في  الُمتخذة  واإلج��راءات  الرياضية  المدينة 

هذا الشأن .
على  الرياضة  ُقدامى  السادة  وأك��د  ه��ذا 
ضرورة أن تتم أعمال الصيانة والتطوير وفق 
األسس والمعايير والمواصفات الُمعتمدة من 
 V-Consult قبل استشاري المشروع شركة

كونسلت  "ف��ي   International Group
الدوليه" 

الرياضة  ملف  مسؤول  أوض��ح  جانبه  من 
بالبلدية أهمية هذا المشروع والخطوات التي 
قامت بها البلدية بالتنسيق مع وزير التخطيط 
يتم  أن  وض���رورة  الوطنية  ال��وح��دة  بحكومة 
الُمعتمدة  والمعايير  بالمواصفات  التنفيذ 
من قبل االستشاري األلماني ، وأكد على أن 
والعبيها  الرياضية  ونواديها  بنغازي  مدينة 
لها  يكون  أن  تستحق  الرياضي  وجمهورها 
والمعايير  المواصفات  وف��ق  رياضي  ص��رح 

الرياضية الُمعتمدة .
جميع  مع  التواصل  على  الحضور  واتفق 
المدينة  ف��ي  ال��ري��اض��ي  بالشأن  الُمهتمين 
لتكثيف الُجهود حيال عقد لقاءات مع النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة 
الوحدة  بحكومة  الرياضة  ووزي���ر  الوطنية 
وتطوير  تنمية  جهاز  ع��ام  وم��دي��ر  الوطنية 
البدء  سرعة  على  لحثهم  اإلداري���ة  المراكز 
وفق  ي��ك��ون  وأن  ال��م��ش��روع  ه��ذا  تنفيذ  ف��ي 
للُمنشاءات  العالمية  والمعايير  المواصفات 

الرياضية.

على  ثابتة  بوابات  شحات   بلدية  أنشأت 
مداخلها  وذلك بناء على تعليمات رئيس جهاز 
مكافحة الهجرة غير الشرعية 

مقدم رمزي رمضان.
هذا وقد كلف مقدم رمزي 
الجهاز  دوري��ات  من  مجموعة 
ب��إن��ش��اء ب���واب���ات ث��اب��ت��ة على 
وذل��ك  شحات  بلدية  م��داخ��ل 
لضبط العمالة الوافدة  الذين 

التوجد لديهم إجراءات رسمية.
وقد أسفرت هذه الحملة على ضبط عدد 
من الجنسيات ال يحملون أوراق ثبوتية، وتم 

إحالتهم للنيابة العامة المختصة.

 أُقيم بمقر ديوان بلدية تراغن حفل تسليم 
صكوك الزواج الدفعة الثالثة الممنوحة من 
لمستحقيها  الوزراء  رئاسة 
م���ن���دوب  ح���ي���ث  َس���ل���م َ 
ببلدية  ال�����زواج   ص��ن��دوق 
تراغن  بحضور عضو عن  
المجلس البلدي  الصكوك 
ل���ل���ش���ب���اب ال��م��س��ج��ل��ي��ن 
مدير  الحفل  ،حضر  الزواج  على  والمقبلين 
شباب  رابطة  من  وعضو  العالقات  مكتب 

بلدية تراغن . 
عن  الحضور  السادة  أع��رب  جانبهم  من 
للشباب  المقدمة  بالمساعدات  امتنانهم 
حياة  لهم  متمنين  ال���زواج  على  المقبلين 

سعيدة .

بلدية شحات تنشئ بوابات 
ثابتة على مداخلها

بلدية تراغن ُتسلم الشباب الدفعة 
الثالثة من صكوك  الزواج 

ب���ح���ث رئ����ي����س ال��م��ج��ل��س 
ال��ت��س��ي��ي��ري ل��ب��ل��دي��ة ب��ن��غ��ازي 
ال��م��ه��ن��دس ال��ص��ق��ر ب��وج��واري 
التسييري  المجلس  رئيس  مع  
لبلدية قمينس السيد /محمود 
المجلس  ورئ���ي���س  ال��ع��ش��ي��ب��ي 
ال��ت��س��ي��ي��ري  س��ل��وق  ال��س��ي��د/ 
دي��وان  بمقر  ال��ف��اخ��ري   بسير 
ب��ل��دي��ة ب��ن��غ��ازي ،  ال��م��ش��اك��ل 
المتعلقة بعاملين الشركة العامة 
ل��خ��دم��ات ال��ن��ظ��اف��ة  ح��ي��ث تم 
االتفاق على وضع آلية لصرف 
بالشركة  ال��ع��ام��ل��ي��ن  ُم��رت��ب��ات 

العامة لخدمات النظافة بنغازي 
سابقاً تنفيذاً لقرار وزير الحكم 
المحلي بحكومة الوحدة الوطنية 
م   2021 ل��س��ن��ة   989 رق���م 
وقرار  بالبلدية  تعيينهم  بشأن 
بحكومة  المحلي  الحكم  وزي��ر 
ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة رق���م 812 
تحديد  بشأن  م   2021 لسنة 
آل���ي���ات ص����رف ُم��خ��ص��ص��ات 
إلى  ،إض��اف��ة  العامة  النظافة 
وضع آلية سير العمل من خالل 
مكاتب لخدمات النظافة العامة 

بالبلديات والفروع البلدية .

البلد  المجلس  بمقر  ُع��ق��د 
الماضيين  اليومين  البيضاء  ي 
االجتماع الرابع للجنة التخطيط 
والتنمية المحلية ببلدية البيضاء 
برئاسة لجنة التخطيط التنموي 
عضو المجلس البلدي السيدة /  
عضو  و  المسماري  علي  فوزية 
لجنة التخطيط التنموي بالبلدية  
عالية الحداد و مستشار الوكالة 
األل��م��ان��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��م��ح��ل��ي  
السيد/ ناصف دخيل  ومسؤول 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ت��ن��م��وي ال��س��ي��د/ 

فارس لبيدي . 
ض����م االج���ت���م���اع ع�����دد م��ن  

م��ن��ظ��م��ات  ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي 
ونشطاء من المدينة وتم  خالله 
التعريف بمفهوم الخطة التنموية 
للبلدية لمدة عشر سنوات ودور 
م��ن��ظ��م��ات ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي 
البلدية  ومؤسسات  والمواطنين 
كونهم  إعدادها  في  بالمشاركة 
شركاء حقيقين  وفعليين في هذه 
الخطة و رغبة المجتمع المدني 
بالبلدية  النهوض  في  والنشطاء 
وت��ح��س��ي��ن م��س��ت��وى ال��خ��دم��ات 
ودعم  المدني  الُمجتمع  وتنمية 
إدارة  ف���ي  ال��ب��ل��دي��ات  ق�����درات 

الموارد المحلية وتطويرها.

مسؤول ملف الرياضة ببلدية بنغازي يستقبل رابطة ُقدامى الرياضة 



البلدي  المجلس  وأعضاء  عميد  عقد 
بحضور  الثامن  العادي  االجتماع  أوجلة 
وكيل ديوان البلدية المكلف، وذلك لمناقشة 
جملة من الموضوعات واإلجراءات الهامة 
محاضر  في  وتدوينها  طرحها  تم  التي 

االجتماعات السابقة. 
حيث تم مناقشة آخر مستجدات العمل 
داخل ديوان المجلس البلدي وعرض عدة 
لجان  تشكيل  إع���ادة  رأس��ه��ا  على  ب��ن��ود 
على  والعمل  بالبلدية،  القطاعات  متابعة 
الديوان،  داخ��ل  اإلداري��ة  الشؤون  تنظيم 
وتفعيل قسم للتنمية البشرية لرفع كفاءة 

الموظفين عبر دورات تدريبية. 
مكتب  توفير  ض��رورة  مناقشة  تم  كما 
من  ع���دد  وت��وظ��ي��ف  البيئي  ل��إلص��ح��اح 
وزارة  ومراسلة  به،  بالمدينة  المواطنين 
باحتياجات  إلي��ف��اده��م  المحلي  الحكم 

المكتب.
المجلس  وأعضاء  عميد  وعرض  هذا 
المدن  جهاز  مع  اجتماعهم  بنود  البلدي 
التاريخية، وكذلك اجتماع األجهزة األمنية 
حيُث اتفق المجتمعون على ضرورة دعم 
ومساندة أجهزة األمن للقيام بعملها على 

الوجه األمثل. 
آلية  بوضع  اجتماعه  المجلس  واختتم 
تختص  للعقارات،  فرعية  لجنة  لتشكيل 
والشراء  البيع  عمليات  في  الفصل  في 
وااليجار والصيانة للعقارات داخل بلدية 

أوجلة.

7 متابعات
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المجلس البلدي أوجلة يناقش 

إعادة تشكيل لجان متابعة القطاعات بالبلدية

اح��ت��ف��ل ص��ب��اح ي���وم ال��س��ب��ت ال��م��اض��ي 
محطة  بافتتاح  الجاري  يناير   1 الموافق 
لشركة  التابعة   )917( رقم  البدين  وق��ود 
الراحلة للخدمات النفطية، بمنطقة جنزور 

/ بلدية بئر االشهب .
وت������م االف����ت����ت����اح ب���ح���ض���ور ك������ٌل م���ن:
السيد مدير عام شركة الراحلة للخدمات 
النفطية المهندس /خالد إبراهيم الشريف، 

والسيد مدير االدارة المالية، وعضو مجلس 
البيضاء،  مبيعات  مكتب  ورئ��ي��س  االدارة، 
ورئيس مكتب مبيعات طبرق ، وعميد بلدية 
بئر االشهب، ولفيف كبير من أعيان المنطقة.

استلم مستشفى بني وليد العام جهاز تنفس 
صناعي خاص بقسم العناية المركزة  مقدم 
من  مبادرة “جسر التضامن” 
ال���ت���ي اط��ل��ق��ت��ه��ا ال��ح��ك��وم��ة 
وزارة  مع  بالتعاون  اإليطالية 
وبالتنسيق  المحلي   الحكم 
م���ع ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي بني 
البلدية  ،بحضور عميد  وليد  
ذلك  يأتي  العزوزي   د.يونس 
للمستشفى  الطبية  القدرات  دعم  إطار  في 
الصحية  الخدمات  تقديم  تحسين  أجل  من 

للمواطن داخل البلدية .

مبادرة "جسر التضامن" ُتسلم جهاز تنفس 
صناعي لمستشفى بني وليد 

شركة الراحلة تحتفل بافتتاح محطة وقود ببلدية بئر االشهب

يعلن مركز التدريب الصحفي ومهن اإلذاعة والتلفزيون التابع لمؤسسة الخدمات اإلعالمية 
بمجلس النواب الليبي عن حاجته للتعاقد على سبيل التعاون مع مدربين محترفين

عليه، فمن يأنس في نفسه الكفاءة ولديه الرغبة الصادقة للمساهمة في تنفيذ البرامج 
التدريبية بالمركز التقدم بطلب التعاون بالخصوص مصحوبًا بالمستندات التالية:-

في مجال مهن الصحافة واإلذاعة المرئية والمسموعة وغيرها من المجاالت األساسية لتقديم الخدمات اإلعالمية، 
وذلك بغية تنفيذ دورات تدريبية متخصصة بالمركز من أجل المساهمة في تحسين مستوى أداء الكفاءات المهنية 

الممارسة للعمل اإلعالمي بمختلف المؤسسات الليبية.

وستخضع الطلبات لعملية فحص، وسيتم دعوة المقبولين لمقابلة شخصية قبل عملية الموافقة للتعاقد، ومع العلم بأن المركز 
يعرض قيم منافسة ألتعاب المدربين وإجراءات قانونية واضحة بخصوص حقوق الملكية الفكرية للحقائب التدريبية.

وتقبل الطلبات بمقر المركز بمبنى إدارة مؤسسة الخدمات اإلعالمية بمجلس النواب الليبي، الحدائق، شارع النفق، 
بنغازي – ليبيا، خالل ساعات عمل الدوام الرسمي حتى نهاية يوم 2022/1/15م.

* نسخة من شهادة مدرب محترف في مجال الخدمات اإلعالمية إن وجدت.. 1
* السيرة الذاتية للمعني، بالتركيز على الخبرة المهنية في المجاالت اإلعالمية، والخبرة كمدرب محترف في المجال اإلعالمي.. 2
* عناوين الحقائب التدريبية المتخصصة القادر على تنفيذها المعني.. 3
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ثقافية

ثرثرة السلع

الصمت هذا الصباح

المحل  أب���واب  أُقفلت  الليل،  منتصف  بعد 
ماعدا  العاملين  جميع  غ��ادر  الكبير،  التجاري 
الرئيس،  المدخل  ق��رب  تكوموا  ح��راس  ثالثة 
العلب،  ارتصفت  خافت،  ض��وء  يكسرها  عتمة 
واألك���ي���اس ع��ل��ى األرف�����ف، ف��ج��أة ق��ال��ت علبة 
الطماطم بصوت خافت، تخاطب علبة التن التي 

على الّرف المقابل :
-  صداع قوي، يكاد يفجر رأسى . 

قالت علبة التن :
-  اليلبث أن يزول .

-  ال أعرف متى يتوقف وآلة التسعيرة تنقرني 
في اليوم عشرات المرات .

تثاءبت علبة شيكوال النوتيال :
-  كفا عن الثرثرة، أريد أن أنام . 

-  نامي في العسل، أنت منّعمة، أصبح ثمنك 
باهًظا، تالمسك أفواه األثرياء . 

-  اسمعي يا علبة الطماطم، األشياء مقامات 
.

تدخلت علبة التن : 
-  هذا غرور .

علّقت علبة الطماطم :
-  الغرور مقبرة النوتيال .

تحّدث كيس الفول السوداني : 
ي���دوم على ح��ال��ه، أنا  -  اس��م��ع��وا، الش���يء 
أحد،  إل��َيّ  يلتفت  لم  مضت  سنوات  منذ  مثاًل، 
عزفت الناس عني، استحوا من اختياري ضمن 
احتلوا  البندق  الفستق،  اللوز،  أفراحهم،  خلوط 
الصدارة، أما اليوم ُرد لّي اعتباري، أحتل حالّيًا 
النوتيال  دعوا  القديم،  اللوز حسب سعره  مكان 

تتباهى هذه األيام .

تدخلت المكرونة تتثاءب داخل كيسها :
الثرثرة،  إال  لكم  ليس  م��زع��ج��ون،  أن��ت��م    -
جميعكم لن تنجوا من طحن األسنان، و اختناقكم 
ارتفعت  مهما   . المستهلكين  بطون  ج��وف  في 

أسعاركم أنتم هالكون .
قالت نوتيال بدالل. :

-  آٍه منك أيتها المكرونة، ما هذا التشاؤم . 
تمطى العدس ، زفر آهة :

-  اسمعوا مازال ثمني في متناول الفقراء ، 
وعائلة البقوليات كذلك . 
قاطعه الفول الصلب :

-  هذا ليس صحيًحا، عائلة البقوليات ارتفع 
شأنها هذه األيام، صباح اليوم الزبون يمسك بي 
بين يديه، وعندما يقرأ التسعيرة، يحبس دموعه، 
يلقي بي جانًبا، يقذفني بقوة، تمزقت أكياسي . 

أكمل الحمص :
في  حتى  علينا  اإلقبال  تقلص  صدقت،    -

مواسم عاشوراء. 
التفت إلى كيس السّكرقائاًل :

- ما رأي السّكر أمير، الحلويات ، والكعك، 
والشاي، والقهوة .

صمت قلياًل، ثم قال :
-  ل��م أع��د أم��ي��ًرا، ارت��ف��ع س��ع��ري، وخّفض 
الزبائن من استهالكي إلصابة أغلبهم بالسّكري 
، و ندرة األعراس قللت من بيعي، أصبحت وطًنا 
مستباًحاألسراب النمل ، النمل يجتاحني في كل 

مكان . 
هذا،  كل  من  تعاني  أنت   ، المكرونة  قاطعته 
ولمعانك  بياضك،  ف��ي  ن���راك  نعلم،  ال  ون��ح��ن 

البلوري، نحسبك أكثرنا سعادة .

تأوه وتمتم :
-  النمل هو المستفيد الوحيد من حبيباتي 

آٍه، كم من سرب نمل تحت السّكر !
الصمت  التزمت  مختبئة،  ظلت  الجبن  علب 
بإطعامها  وتُعاقب  بالتحريض،  تتهم  أن  خشية 
باالستماع  الزيت  علب  اكتفت  فيما   ، للفئران 
انشغلت  التوابل  فئة  رؤوسها،  وه��ّز   ، بعيد  من 
شعبية  أكثر  من  للمقارنة  بينها  فيما  بالتهامس 
البن سكنهما  ورفيقه  الشاي،  أّما  الزبائن،  لدى 

صداع بسبب تداخل األصوات .
ال  األم��ر  أن  يشعر  ال��ذي  الوحيد  هو  الملح 

يعنيه التساعات البحر .
فوضى  في  يشارك  ولم  الدقيق صامًتا،  كان 
الثرثرة، ظل يشاهد من بعيد، لكن علبة الهريسة 
ال��ّرف  م��ن  قفزت  مناوشته،  ح��اول��ت  الصغيرة 
الهواء،  تناثرت ذراته في  العلوي، مزقت كيسه، 
بالتفكير في  انشغل  ينطق،  لم  بالرغم من ذلك 
مصيرها  وم��ا  منه،  تُصنع  التي  الخبز  أرغفة 
بعد ارتفاع سعره . انتبه األرز إلى شرود جاره 

الدقيق، قال له :
الخبز وصديق  ي��ا س���يٓد  ه��ن��اك  م���اذا    -

الفقراء ؟ أراك مهموًما .
تنهد كيس الدقيق الضخم، قال بحزن :

-  األمور معقدة، ال أفهم ماذا يدور ؟
-  ال عليك، كل هؤالء يمكن االستغناء عنهم، 
أس��وأ  تحت  حاضرين  سنكون  وأن��ت  أن��ا،  لكن 

الظروف .
-  ال أعتقد ذلك ! الرؤية ضبابية، قاتمة . 
ربما سينخرنا السوس قبل أن تصل إلينا أيادي 

الجوعى 

))جادك الغي�ث إذا الغي�ث هم�ى .. ي�ا زم�ان 
الوص�ل باألن�دل�س.  ((

"لسان  إب��داع  من  بعضاً  "ف��ي��روز"  لك  تغني 
الدين الخطيب" منذ 600 سنة مضت .

وتُسكت أنت صوت فيروز :
�� لكن الرجل شبع موتاً منذ مئات السنين .

ترد لك الصاع صاعين :
��� وأنت شبعت موتاً منذ الصباح . 

وال تعلن االستسالم على غير عادتك :
�� لكن الرجل ُقتل .. قتله حاكم بأمره .. دفن 
ثم   .. وأحرقت  جثته  أخرجت  ثم   .. الليل  في 

دفن من جديد . 
وكأنهم نفذوا حكمهم فيه مقدماً .. أحرقوه 

قبل جهنم .
تجيبك فيروز :

ال   .. الصباح  الصمت هذا  قتلك  ؟  وأن��ت   ��
أنيس وال جليس .. 

قبل  دف��ن��ك   .. الصباح  ف��ي  الصمت  قتلك 
الظهر .. أحرق صبرك وما تبقى من عزيمتك 

بعد الظهر .. ثم دفنك من جديد .
تغير  أن  تريد  وكأنك   .. المجادلة  تحاول 

جلدك هذا الصباح :
�� مات "لسان الدين بن الخطيب" .. وعاش 

السلطان الذي قتله .
ترفض فيروز بشدة :

�� ليس صحيحاً أيها الدرويش .. قتله "الغني 
اليوم  يعرف  فمن  غرناطة،  أمير  محمد"  بالله 
"الغني بالله محمد" هذا ؟ لكن الجميع يعرفون 
"لسان الدين بن الخطيب"، الكلمة ال تموت أيها 

الدرويش . 
"الكلمة ال تموت أيها الدرويش" .. 

تسحرك العبارة فترفع صوت األغنية :
بالدج�ى   .. اله�وى  كتم�ت س�ر  لي�ال ٍ  (( في 

ل�وال شم�وس الُغ�رر

مستقي�م   .. وه�وى  فيه�ا  الك�أس  نج�م  مال 
السي�ر سع�د األث��ر. ))
تعترض من جديد :

_ صوتك يقبل مباشرة من الغيم .. لكن ابن 
عاش  التي  قصوره  عن  يحكي  ه��ذا  الخطيب 

فيها قبل أن ينقلب به الحال .. 
ليست لنا ليال تكتم سر الهوى .. 

ليس لنا هوى من األساس يا سفيرة النجوم .
لسنا سوى مواطنين .. أرقام وطنية ..

كتيبات عائلة تسكن األدراج .. 
على  تنتظر  وطوابير   .. منسية  وبطاقات 

أبواب المصارف ..
وشوارع مليئة بالحفر .. 

وبالصغار يقودون بال قانون .. 
وبالنوافذ المشرعة على رائحة القمامة عند 

المغيب .
لسنا سوى كائنات تحلم أحالماً صغيرة بكل 

ما هو صغير .
أنت يا سيدتي تغنين عن عالم آخر ال يعنينا 

في شيء .
ال تهتم لك فيروز ..

تواصل بصوتها الخرافي :
اللم�ى .. جال في  المقل�ة معس�ول  (( أح�ور 

النَّْف�س مج�اَل النََّف�س. 
ب�ف�ؤادي   .. رم�ى  إذ  فأصم�ى  السه�م  سدد 

نب�ل�ة الم�ف�ت�رس. ))
تبتسم .. 

تضحك ثم تبكي .. وتهمس لها :
�� مضى ذلك الزمن .. 

تتواضع فترمي بمقلتها سهماً  التي  تلك  من 
في صدر درويش ؟

الدراويش ال يصلحون للشغف يا فيروز 
يصلحون فقط للتخلي 

وللصمت . 

ولمشاهدة نشرات األخبار التافهة 
ومذيعات العربية الفاتنات 

لوطن  تاريخياً  وصفاً  النوم  قبل  ويسمعون 
تاريخي لم يدخل التاريخ بعد ..

.. MBC2 ثم يشاهدون فيماً معاداً في
ثم ينامون حتى مطلع الروح .

الدراويش وحدهم ينامون حتى مطلع الروح 
يا فيروز .

وتبقى وحدك .. 
تخبرك مذيعة فاتنة أن حكاماً عرب يرفضون 

التنحي 
وأن مواطنين عرب يتظاهرون 

وأن مليونيراً عربيا يولد كل خمسة أيام ..
وأن معدما عربياً يولد كل خمس ساعات .. 

وتتابع أنت هذه المباراة المثيرة .. 
من يفوز في سباق السرعة هذا ..

أثناء ذلك .. 
يشتعل صدرك بناٍر ال تعرف كيف اندلعت ..

تضع يدك على صدرك فال ينجح األمر ..
تسكب بعض الصبر فال ينجح األمر .. 

حكمة هندية من هنا .. 
موعظة صينية من هناك .. 

لكن األمر ال ينجح .. 
ينجدك  حتى  حقيقية  محرقة  يظل صدرك 

بال مقدمات صوت فيروز :
(( ضع على صدري يمناك فما .. أجدر الماء 

بإطفاء اللهب ))
أخيرا .. تهمس بكل سكوت هذا المكان :

، شكراً "فيروز" .. 
شكراً "لسان الدين" ..

ولكن .. 
ال أحد هنا .

يحدث أن 
تكون بورا 

فاتحة ذراعيها 
لهطول األمنيات .. 

أن تصوم 
قليال عن الثرثرة

وتنتظر وابل العشق
لتربو ..
يحدث 

أن تنام على أمل 
و تحضن 

كوابيسها المرعبة ..
أن تتسلل 

من نوافذ االحتمال
وتداعب أحالم الصبايا ..

أن تزور أرملة 
في سريرها البارد

وتمسح على رأس يتيم ..
يحدث أن 

يقاطعها الخيال
و ترفل في قيود المعيشة ..

يحدث أن 
يهجرها الكالم

وتبتلع ريق الصمت ..
أن تصحو باكرا

مع زقزقة العصافير
أو تنام 

في منتصف الخيبة ..
يحدث أن 

تصيبها رصاصة
على تخوم الحرب 

ويحدث أن 
تبرأ من جراحها ..

يحدث أن 
يسرق الليل بهجتها 

وتعوي وحيدة بال صدى ..
يحدث أن 

تخط الذكريات 
على صفحات النسيان 

وتستنهض 
وجوها غائبة 

في متاهة الموت .
ويحدث أن 

ترتدى بهاءها
وتسير في وضح الدهشة

تحمل النسائم 
فوح عطرها ،

وتعزف خطاها 
على أوتار الدروب ، 

و يحدث كثيرا 
أن تمر 

هكذا وحيدة 
دون يعرفها أحد .

يحدث 
■ بقلم: جمعة عبدالعليم

■ بقلم: محمد المسالتي

■ بقلم: الصديق ابريك بودوارة
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

صوُت الحنين 

صوُت الحنين يدُق باَب فؤادي 
َواريُته ... فازداد طول سهادي 

*   *   *
و َأِملُت أن ألقى الحبيب فربما 

يحلو السهاد و لو عفيُت رقادي 
*   *   *

أقبلُت نحو وسادتي فاستنفرت
ريشاُتها من دمعة اإلْرَماِد

*   *   *
وجثوُت عند وريقٍة قد ُخضبت
بدِمي، وإذ بَها ُصّيَرت كرمادي 

*   *   *
فشهقُت لم أشهق لمثلها شهقًة
وتزلزلت ُشغفي فُهّز عمادي 

*   *   *
فنظمت هذا النظم دون وريقٍة
وجعلت من كفِّ اليدين وسادي 

*   *   *
لكنني لم أستطع فتكسرت

في جوِف قلبي سالسُل األصفاد
*   *   *

وتفجرت مني الَحميٌة ، باذخًا
بالوِد والَسكراِت واألحقاِد 

*   *   *
ماٍض كسهٍم ال يطيبه موضٌع 
ال حاز ِحّبًا ال أعاَف العادي 

*   *   *
أخويُت ريحا صّفرت وبمطلعي 

أذكيُت حربًا لم ُترْد إخمادي 
*   *   *

والّنبُل خلفي حطمتها صعقتي 
والَسفَح ُحزَّ و بارتداٍد بادي 

*   *   *
هذا ألن الصوت دّق بخافقي
أّن الحنين إلى العزيز ُينادي

*   *   *
صار السديُم كسفح أرض ُعّبدْت
بالنجم،  واألقماُر سرُج جوادي 

*   *   *
واألرَض أنُظُرَها كأنها عوسٌج

متشابٌك ، كمشاعري و بالدي 
*   *   *

والثمَر- آٍه من ثمارها بالندى 
ومَن الُجروح ولذِة اإليَجاِد

*   *   *
ومن ارتواِء الحّب في قسماتها 

أنا غارٌق ال أرتضي إنجادي 
*   *   *

آه ومن حب الفتاة وِمْن َهوى
الُعشاِق لحَظ َتنافر األّضداد  

*   *   *
آٍه ومن نظم المشاعر بالنوى 

بين الشغاف بحرِف أهل الضاِد
*   *   *

أنا يا حياة الوجِد أرُقُب بالهوى 
من عند ذاك النجم روَح  فؤادي 

*   *   *
واريُت شوقي عن عيون معارفي
فذهبُت للنجم ُأناجي ُمرادي 

*   *   *
فلعلني ألقاك عند بحيرٍة 
أو عند جنِة ُنزهة األجداِد

*   *   *
أو أن أراك على مشارف باحتي
بالشوق ترتقبيَن َعوَد النادي 

*   *   *
ولعل صوت حنيننا ُيلقي بنا 

في جنة العشاق و األنداِد
*   *   *

آتيك سهمًا مسرعًا ومدمرًا
ُكّل النجوِم فأنِت نجمي البادي 

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

عند الساعة الثانية عشر

ُغربة

إلى جريحي

■ بقلم: علي المنصوري

■ بقلم: بسملة أمجد 

■ ِبقلم: إسراء النائلي

يفتح باب الليل 
ويتفقد أشياءه: 

*   *   *
يغطي القمر المتمدد بال لحاف 
بسحاب لقاءات تحته لم تحدث 

*   *   *
يحمم بدمِعه 

صندوق الرسائل المرمي في الزاوية 
من غبار الشوق المكدس عليه 

*   *   *
يشغل المسجل 

يديُر بكارة الشريط من البداية
ثم يقفله 

*   *   *
يفتح قارورة 

يشرب ماتبقى فيها لتصبح فارغة كعينيها 
*   *   *
يضع رأسه على الوسادة 

لينام لبرهة
لدقائق
ال يهم 

المهم أن تغفو عيناه .. 

*   *   *
بعد أن يتفقد حاجياته

يتذكر أحد أشيائه التي لم يتفقدها 
يفتح صدره كل ليلٍة

وال يجد إال ظاًل
ظال دائم التمرِد عليِه
هكذا حاله ال يتغير ..

*   *   *
يقفل باب صدره ويجلس الليل 

ينتظُر
عودة قلبه..

أن ت��ح��ت��اج ل��ُح��ض��ن أُم����ك ف���ي أش��د 
األوق��ات َقسوة على روحك فال تجده 
ألنها فارقت الحياة )ُغربة(، أن تشتاق 
فال  بالزهايمر  أُصيب  ال��ذي  لوالدك 
شوًقا  أم��ام��ه  بكيت  عندما  يتذكرك 
بُ��ن��ي( ُغ���رب���ة،  أن  ل��س��م��اع كلمة )ي���ا 
دون صديق  الحياة وحيداً  تسير درب 
تعثرت  إن  يده  لك  ويمد  معك  يمشي 
للصالة  تركك  )ُغ��رب��ة(،  سيرك  أثناء 

الله  عن  والبُعد  للمعاصي  وارتكابك 
ُغربة وما أشدها من ُغربة! 

ولكنك  القديمة  لنفسك  تشتاق  أن 
ُسّدت  وبينها  بينك  المعابر  أن  تشعر 
يَرحل  أن  )ُغربة(،  مهجورة  وأصبحت 
ع��ن��ك أح���ب األش��خ��اص إل��ي��ك فجأة 
)ُغربة(، ولن تنتهي إلى أن يعود لتشعر 

أنك ُعدت تنتمي لوطنه.
لم تُكن الُغربة يوًما محصورة بابتعادنا 

األرض  تلك  أو  رؤوس��ن��ا،  مسقط  عن 
أكبر  أوط��اٌن  نشأنا عليها، هناك  التي 

من أن تكون بُقعة أرض!
تفقدنا  أن  قبل  فقدناها  إن  أوط���اٌن 
سنتغرب من الحياة بأكملها وقد النرى 
أن للحياة طعم ألننا أصبحنا ُمغتربين 
بعودتك  تنتهي  األوط��ان  فُغربة  عنها، 
لوطنك ولكن ُغربة األحبة الذين رحلوا 

ستستمر إلى األبد.

لم تأخذ شيًئا في هذِه الحرب اللعينة سوى ندبة! 
ندبٌة أعلى رأسك ُممتدة إلى أسفِل الرقبة، 

هذِه الندبة ما هي إال ِوسام شجاعة تميزَت ِبِه أنَت دون غيرك
العميق  الُجرح  لهذا  بُمداواِتهم  أن  يظنون  رأسك،  وغزو إلبرة في 

ستنتهي آالمك.. 

ولكن ..
ال زلت تتألم ..

وال زال الوطن يتألم .. 
وال أحد يشعر ..

العتبة العتيقة
أنا العتبة العتيقة المتعبة

التي ملت أرجل العابرين
أنا العتبة العتيقة المتعبة حد

الهشاشة الباذخة
في صمتها المهيب

الواجمة أمام الُقبل
المحرمة في زواياها

أنا عتبة جلوس
العاطلين عن العمل

والحب
والعطاء

أحمل عرق العمال
وضحكة طفل

وموسيقى مراهق
وأمنيات شابة

مرهفة ومرهقة
تالحق الحلم

في متاهة قدرها
عتبة مهملة في

الحدائق تزورني العصافير
وتضايقني فضالت الحمام

توشوش لي األشجار وتخفي بظلها
حزني

وتبوح السماء
بالمطر

فتشق شقوقي زهرة متمردة
ترغب في إعطاء األمل

أنا عتبة عتيقة
تكفكف دمع طالب
اليري أن العلم نور

بعد كل إمتحان
بقدر ما يعلم

كم يبدو الضعيف لئيمًا
إذ صار معلم

أنا العتبة العتيقة
التي زينتها سيدة ذاك البيت

في كل مرة
تحاول إخفاء كدمات الروح

والجسد
قائلة زادت وأزدادت

فيما يردد من حولها
ماذا ؟

معلنة أنها تشققاتي!
أنا وهي نتشابه لكنه

الكبرياء
أنا العتبة العتيقة

في طوابير مصارف ليبيا
ألملم لعنات الحكومة

كلما بصق علّي مواطن ال يبالي
بنظافتي بقدر ما

يمقت وساخة السياسة !
ترفسني ِرجل إمرأة

أخبروها أن المال
لم يكن يومًا ِمن حظ

البسطاء
ُنثر علي  سطحي فتات خبز

من شبعت بطونهم
وخوف ِمن جاعت بطونهم

علي قدم وساق
يقف الجميع فوق

عتاقتي
إينما كانوا

وأينما كنت
وال احد يهتم

بهشاشتي الباذخة
في صمتها المهيب !

إال شاعرة تكتبني
اعتقد أنها أيضا

عتبة في صورة إنسان ! .

■ بقلم: آية الوشيش 
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المناضلة � جميلة بوحيرد2
يبدوا ان المناضلة جميلة 
الى  رسالة  تحمل  كانت   ،
سعدي  يوسف   ( المناضل 
في  التحرير  جبهة  قائد   )
لم  ان��ه��ا  اال   ، ال��ع��اص��م��ة 
قاموا  تنجى من عجرفتهم 
بتتبعها  ا  المظالت  جنود 
الهروب  حاولت  وعندما   ،
منهم اطلقوا عليه بوابل من 
، حيث اخترقت  الرصاص 
ثم  وم��ن  ظهرها  اح��داه��ا 
نقلت   � من صدرها  نفذت 
على اثرها الى المستشفى 
جنود  بواسطة  العسكري 
بغية    � المظالت  وضباط 
منها  ي��ن��ت��زع��وا  ان  م��ن��ه��م 
اع���ت���راف���ا ب��م��ق��ر ال��ق��ي��ادة 
 ) سعدي  يوسف   ( ومخبأ 
إذ استخدموا ضدها ابشع 
تدلي  كي   � التعذيب  ان��واع 
بمكان ) يوسف ( وبالرغم 
من ازدياد التعذيب العنيف 
تستسلم  لم  انها  اال  معها 
كانت  بل   � المناضلة  ه��ذه 
تقل لهم ) لن تصلوا اليه � 
لن تمتد ايديكم نحوه ( وبما 
اية  منها  ينتزعوا  لم  انهم 
المجرمون  اخذ   � اعتراف 
يبحثون عن تهم وافتراءات 
امام  ضدها  يقدمونها  كي 
المحكمة العسكرية � وبداء 
اساس  على  معها  التحقيق 
� ه���ي وزم��ي��الت��ه��ا  ت��ه��م��ة 
� ال��ت��ي  وض���ع���ن ال��ق��ن��اب��ل 
انفجرت في ) الميل بار ( 
حيث قتل عدد من الجنود 
ازدادوا  وكلما   � الفرنسيين 

 ، لتعترف   ، تعذيبها  ف��ي 
 ( باستمرار  اجابتها  كانت 
من  وسأكافح  جزائرية  انا 
اج��ل ب��ل��دي وس��أم��وت من 
اجل شعبي ( وهكذا عندما 
منها  الحصول  في  فشلوا 
تقودهم  معلومات  أي  على 
� قاموا  ال��ث��وار  ال��ى م��ك��ان 
بنقلها الى سجن اخر حيث 
 � العينين  معصوبة  ك��ان��ت 
ذاك  ال��ى  وصلت  وعندما 
ال��م��ك��ان ه��ن��اك ج��ردوه��ا 
قهقهت  ام��ام  مالبسها  من 
واستهزاء الجنود ، إذ وصل 
اوصلوا  ان  ال��ى  بتعذيبها 
كل  ال��ى  الكهربائي  التيار 
اط�������راف ج��س��م��ه��ا ح��ت��ى 
رغم   � التناسلية  اعضائها 
ارغامها  ف��ي  فشلوا  ذل��ك 
ب��اي  ل��ه��م  ت��ب��وح  ع��ل��ى ان 
يقوم  عما  اعترافا  او  سرا 
الفرنسيين  ضد  الثوار  به 

اص��روا  ول��ك��ن   � المحتلين 
بان يلفق لها التهم كي تمثل 
العسكرية   المحكمة  ام��ام 
والحكم  التعذيب  تقرير   (
ان  اع��ت��ق��د   ) ب����اإلع����دام 
 ، تتذكر   � المناضلة جميلة 
عندما تم نقلها الى السجن 
ال��م��دن��ي وذل���ك اث��ر جهود 
) جاك  الفرنسي  محاميها 
ال���ذي اسلم  ف��ي��ر ج���اس ( 
زوجها  بعد  فيما  واص��ب��ح 
قاضي  ال��ى  كتب  وال���ذي   �
طلب  العسكرية  المحكمة 
السجن  طبيب  ي��أم��ر  ب��ان 
ب��ف��ح��ص��ه��ا وم��ع��اي��ن��ة اث���ار 
ال��وح��ش��ي على  ال��ت��ع��ذي��ب 
تولت  وب��ذل��ك   � ج��س��ده��ا 
الدكتورة ) جانين بالخوجة 
 (  � بالكشف على جميلة   )
ينزف منها  وجدت جروحا 
الصدر  اس��ف��ل   ، الصديد 
والكتيفين ، مع شلل بالذراع 

اليسرى ، وبقع داكنة حول 
واالذنين  والشفتين  االن��ف 
، وفي منطقة الصدر وفي 
الجزء االسفل من جسدها 
باإلضافة   � الساقين  ف��وق 
عليه  كله  جسمها  ان  ال��ى 
اثار حروق شديدة (  � ظلت 
المناضلة � جميلة بوحيرد ، 
محتكمه لله � بعزيمة ال تلين 
وصبر ايوب � حتى تحولت 
قضية تعذيبها التي كشفها 
المحامي الفرنسي ) جاك 
 ، عالمية  فضيحة  ال��ى   )
 ( صحيفة  تلقت  ان  بعد 
لوروا فرنسية ( نسخة من 
التقرير � ووصفت الصحيفة 
) همجية الضباط والجنود 
 � معاملتهم  في  الفرنسيين 
لجميلة � كواحدة من نساء 
ال��ج��زائ��ر ال��الت��ي ق��اوم��ن 
االح��ت��الل بكل ق��وة وع��زم 

وثبات(�

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 

094 321 96 12

 � وهو عبارة عن جبل له اثر بركاني قديم 
يقع في جنوب ووسط ليبيا � وجنوب الهروج � 
يبلغ ارتفاعه ) 565مترا ( وهو يحتوي على 
على  انتشرت  ،وقد  االل��وان  متعددة  بحيرات 
النباتات  من  العديد  على  ويحتوي   ، سفحه 
المختلفة ، عرف بهذا االسم ) واو الناموس ( 

نظرا لكثرة البعوض به )المحرر ( 

هذا الوادي يقع حوالي 8 كم من الرجمة � 
فعند رأس الوادي وقعت ، في � يناير معركة ما 
بين المجاهدين والقوات االيطالية ، التي كانت 
في  واسعة  مطاردة  بعملية  وتقوم   ، تالحقهم 
جبل العواقير � وتقول المصادر االيطالية ، انهم 
قد تحولوا عن الموقع بعد ان تركوا على ارض 

المعركة 46 شهيد و 5 جرحى � ) المحرر (

)   من معالم الصحراء الليبية  (

) من معارك الجهاد (

واو الناموس

في مثل هذا الشهر � يناير � 
من عام 1925م 

) وادي سيدي الالفي �  الرجمة (
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حوادث

مرك��ز شرط��ة المدين��ة بطبرق يقبض علي تشكي��ل عصاب��ي 
يمته��ن سرق��ة المن��ازل وعملي��ات سط��و مسل��ح

قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي يضبط شخص من ذوي 
السوابق سرق صكوك من مواطن وسيارة

الديوان \ خاص
المدين��ة  مرك��ز شرط��ة  ألقي 
ال��ت��اب��ع ل��م��دي��ري��ة ام����ن ط��ب��رق 
تشكي��ل عصاب��ي  عل��ى  القب��ض 
المن��ازل  سرق��ة  يمته��ن  خطي��ر 

وعملي��ات سط��و مسل��ح.
وقالت مديرية أمن طبرق أنه 
لمرك��ز  معلوم��ات  ورود  بع��د   "
أم��ن  بمديري��ة  المدين��ة  شرط��ة 
تشكي��ل  وج��ود  مفاده��ا  طب��رق 
يمته��ن سرق��ة  عصاب��ي خطي��ر 
سط��و  وع��م��ل��ي��������ات  ال��م��ن��������ازل 
التحري  بع��د  علي��ه  مسل��ح 
إخط��ار  ت��م  المعلوم��ات  وجم��ع 

النياب��ة العام��ة لمداهم��ة مك��ان 
التشكي��ل العصاب��ي ".

 " قائلة  المديرية  و اضافت 
شرط��ة  مرك��ز  تمك��ن  حي��ث 

القب��ض  إلق��اء  م��ن  المدين��ة 
عليه��م بع��د مقاوم��ة بالس��الح 
 ) )كالشنك��وف  ن��وع  ن�����اري 
تبي��ن ب��أن المتخم األول يدي��ر 

مصن��ع خم��ور محل��ي الصن��ع 
بمنزل��ه بح��ى الحطي��ة والثاني 
م��ن مدين��ة درن��ة شرك��اء ف��ي 
المن��ازل  سرق��ة  عملي��ات 
مسل��ح  س��ط��������و  وع��م��ل��ي��������ات 
المتهمي��ن  م��ع  وباالست��دالل 
مدين��ة  م��ن  والثال��ث  الثان��ي 
لديه��م  ب��������أن  تبي��ن  درن��������ة 
قضاي��ا مسجل��ة بع��دت مرك��ز 
ض��د  درن��ة  بمدين��ة  شرط��ة 
معه��م  وباالست��دالل  مجه��ول 
اليه��م  نس��ب  بم��ا  اعترف��وا 
النياب��ة  إل��ى  احالته��م  وتم��ت 

العام��ة".

الديوان \ خاص
الجنائي  ال��ب��ح��ث  ق��س��م  أل��ق��ي 
بمديرية أمن بنغازي القبض علي 
ش��خ��ص م��ن ذوي ال��س��واب��ق ق��ام 
بسرقة صكوك من أحد المواطنين 
بمصرف الجمهورية وسرقة سيارة 

أحد المواطنين بالمدينة.
وق����ال����ت ال���م���دي���ري���ة ع��ب��ر 
ال��ف��ي��س��ب��وك أن����ه " اس��ت��ج��اب��ًة 
ل���ش���ك���وي ت����ق����دم ب���ه���ا أح���د 
قيام  عن  أبلغ  حيث  المواطنين 
أحد األشخاص بسرقة عدد 3 
صكوك مصرفية منه على الفور 
تعليماته  القسم  رئيس  أص��در 
الشخص  والتحري عن  بالبحث 
عمليات  وان��ط��ل��ق��ت  ال��م��ط��ل��وب 
البحث والتحري من قبل أعضاء 

التحريات بالقسم ".
وأس���ف���رت ج��ه��ود ال��ت��ح��ري��ات 

الوصول  عن   " المديرية  بحسب 
بهم  المشتبه  االش��خ��اص  ألح���د 
ويدعى ر.ع.ف.من مواليد 1984 
علي الفور تم إعداد كمين محكم له 
وضبطه بمنطقة الكيش واالنتقال 

به الى القسم ".
وب��االس��ت��دالل م��ع��ه أض��اف��ت " 
لغرض  الصكوك  بسرقة  اعترف 
النصب  عمليات  ف��ي  استعمالها 
واالح��ت��ي��ال وك��م��ا اف����اد ان���ه ق��ام 
بسرقة سيارة جي ام سي من أحد 

المواطنين عام 2016 ".
واضافت أيضا " و حضر أيضا 
أحد المواطنين وابلغ شكواه ضد 
قام  أن��ه  واف���اد  ر.ع.ف  ال��م��دع��و 
باستئجار مركبة آلية نوع كيا ولم 
يقم بسداد قيمة االيجار و اتخذت 
حياله  القانونية  اإلج��راءات  كافة 

وتم إحالته الى النيابة العامة ".

مركز شرطة أبوعطني بنغازي يقبض على منتحل لشخصية 
عسكري يسلب المواطنين على الطريق العام

الديوان \ خاص
أب��وع��ط��ن��ي بمدينة  أل��ق��ى م��رك��ز ش��رط��ة 
بنغازي القبض على شخص يقوم بإستيقاف 
بعمليات  لقيامه  إضافة  وسلبهم  المواطنين 
اوض��اع  في  وتصويرهم  للمواطنين  خطف 
اف��راد  أح��د  صفة  منتحال  بالشرف  مخلة 

القوات المسلحة.
وقالت مديرية امن بنغازي عبر صفحتها 
ورود  عقب   " ان��ه  فيسبوك  ف��ي  الرسمية 
شرطة  بمركز  التحريات  ألعضاء  معلومات 
تيوتا  ن��وع  مشبوهة  مركبة  ع��ن  أبوعطني 
وسلب  المواطنين  بإستيقاف  تقوم  )فجعة( 
المركز  رئيس  أصدر  الفور  على  ممتلكاتهم 

تعليماته بضبط المركبة سالفة الذكر ".
واضافت المديرية انه " تم خروج أعضاء 
وضبط  المعلومة  على  للتأكيد  التحريات 
وتم  المركبة  مشاهدة  تم  وبالفعل  المركبة 
وتم  التحريات  اعضاء  قبل  من  مالحقتها 
ضبطها وعلى متنها أحد االشخاص وضبط 
٢نضائد  وع���دد  غاطسة  مضخة  ب��ح��وزت��ه 
سيارات وأسالك كهرباء وتم االنتقال به الى 

المركز ".
المديرية  بحسب  تبين  معه  وباالستدالل 
  1987 مواليد  من  .س.م  .م  يُدعى   " ان��ه 
وأفاد بان المركبة نوع تيوتا تم سرقتها من 
المسلحة  القوات  تتبع  وانها ال  مدينة سبها 
بحوزته  عليها  العثور  تم  التي  االشياء  وان 
انه  ات��ض��ح  عليه  التعميم  وع��ن��د  م��س��روق��ة 

شخص مدني ومطلوب لدى قسم التحريات 
ذمة  على  قاريونس  شرطة  ومركز  العامة 
السالح  بقوة  المواطنين  سرقة مركبات من 
ازرق  اللون  النسر  متشوبيشي  ن��وع  االول��ى 
التحريات  أعضاء  قبل  من  استرجاعها  وتم 
واألخرى  قاريونس  لمركز شرطة  وتسليمها 

مركبة نوع مرسيدس ".
المقبوض  الشخص  ان  المديرية  وتابعت 
عليه "مطلوب ايضا على ذمة أكثر من محضر 
بمركز شرطة أبوعطني وتم ايضا استدعاء 
المواطنين الذين قام بابتزازهم وتصويرهم 
مالية  مبالغ  وطلب  بالشرف  مخلة  بأوضاع 

مقابل عدم نشر صورهم ".
واض����اف����ت ال��م��دي��ري��ة " ع��ن��د ح��ض��ور 
المواطنين الى المركز تعرفوا عليه وأفادوا 
ان��ه م��ن ق��ام ب��اب��ت��زازه��م وت��ه��دي��ده��م وك��ان 
ي��س��ت��خ��دم م��ن��زال ي��خ��ص إح����دى ع��ائ��الت 
يمارس  كوكر  بنغازي  من  الفارين  الدواعش 
واتخذت  المواطنين  واستدراج  خطف  فيه 
كافة اإلجراءات القانونية حياله وتم إحالته 

إلى جهات االختصاص ".

الديوان \ خاص
امن  بمديرية  النجدة  شرطة  قسم  تمكن 
جريمة  كشف  من  ساعات   4 خالل  بنغازي 

قتل وضبط الجاني.
عبر  النجدة  شرطة  ذك��رت  م��ا  وبحسب 
صفحتها الرسمية علي فيسبوك فإنه " اثناء 
قيام تحريات ُشرطة النجدة بنغ�ازي بأعمال 
واثناء  بالمدينة  المكثفة  والتحري  البحث 
مصطدمة  مركبة  وج��دت  دوري��ات��ه��ا  ت��ج��وال 
قام  الفور  على  مطعون  شخص  متنها  على 
بتجميع  النجدة  بشرطة  التحريات  اعضاء 
وخالل  الجريمة  هذه  المعلومات حول  كامل 
تمكن  الجريمة  ارتكاب  4 ساعات فقط من 
ضبط  من  النجدة  ُشرطة  تحريات  اعضاء 

الجاني ".
اعترف  معه  باالستدالل   " ان��ه  واض��اف��ت 
بارتكابه للجريمة أو اتخذت كافة اإلجراءات 

القانونية تمت إحالته إلى النيابة العامة ".

الديوان \ خاص
العامة  والتحريات  المعلومات  قسم  داه��م 
وتعاطي  ل��ل��واط  وك��را  اج��داب��ي��ا  ام��ن  بمديرية 
عبر  المديرية  أعلنت  ما  بحسب  المخدرات 

صفحتها الرسمية علي فيسبوك .
قسم  "رج�����ال  ان  ال��م��دي��ري��ة  اض���اف���ت  و 
المعلومات و التحريات العامة ضبطوا مجموعة 
من األشخاص يمارسون الفحشاء والرذيلة في 

إحدى المنازل الغير مسكونة حديثة البناء' .
المكان  القسم  اف��راد  داه��م  حيث   " وتابعت 
المعلوم بعد أخذ اإلذن من النيابة العامة وبعد 
ورود معلومات مؤكدة تشير إلي تواجد مجموعة 
م��ن األش��خ��اص ف��ي ال��ط��اب��ق ال��ع��ل��وي للمنزل 
والخمور  المخدرات  وتعاطي  بالتجمع  يقومون 

وممارسة اللواط ".
ان  تبين  المكان  اقتحام  بعد   " أن��ه  وأك��دت 
يتشبهون  اش��خ��اص  بجلب  ت��ق��وم  المجموعة 

بالنساء بالمالبس والمظهر ". 
والتحريات  المعلومات  قسم  رئيس  وأش��ار 
ان  الصفحة  ذات  بحسب  بالمديرية  العامة 
ان���واع  جميع  م��ن  ال��م��دي��ن��ة  تطهير  عملية   "
القسم  افراد   " ان  "مؤكداً  المخالفات مستمرة 
له  تسول  من  لكل  حديد  من  بيد  سيضربون 
بعقول  والتالعب  والفسق  الرذيلة  نشر  نفسه 

الشباب بالممنوعات والمؤثرات العقلية ".

تحريات شرطة النجدة بنغ�ازي 
تكشف جريمة قتل وتتمكن من 

ضبط الجاني في 4 ساعات

 مديرية أمن أجدابيا تداهم وكر 
للواط وتعاطي المخدرات
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المعتمد  ال��دول��ي  المراقب  تفقد 
م��ن االت��ح��اد األف��ري��ق��ي ل��ك��رة القدم 
“الكاف ” )محمد قريميدة (، مرافق 
ملعب شهداء بنينا الدولي في مدينة 
بنغازي، للوقوف على جاهزية الملعب 
ليبيا  ممثلي  م��ب��اري��ات  الس��ت��ق��ب��ال 
طرابلس  األه��ل��ي  الكونفدرالية  ف��ي 

واالتحاد.
هذا وشملت هذه الجولة التفقدية 
التي قام بها المراقب  المعتمد لدى 
يوم  صباح   ) قريميدة   (  ” الكاف   ”
المرافق  جميع  ال��م��اض��ي،  األرب��ع��اء 
قد  وأنه  السيما  بالملعب،  الرياضية 
هذه  ف��ي   ) قريميدة  )محمد  راف���ق 

الجولة مدير إدارة الملعب.
على  مالحظاته  )قريميدة(  وأبدى 
تلك  أن  م��ؤك��ًدا على  ج��وان��ب،  ع��دة 
مع  تتوافق  أن  الب��د  التي  ال��ج��وان��ب 
معالجتها  سيتم  ال��دول��ي��ة  المعايير 
س��ري��ًع��ا ق��ب��ي��ل ان���ط���الق م��ب��اري��ات 

الكونفدرالية األفريقية.

"قريميدة" يتفقد ملعب شهداء بنينا استعداًدا للكونفدرالية األفريقية

تكريم البطل الليبي العالمي عبد الرؤوف الزيداني لحصوله على الحزام االحترافي

بفوزه على الصداقة.. األخضر يواصل مالحقة المتصدر األهلي

” الزوي” يقود شباب الجبل لفوز ثمين على النصر

ل��ف��رق المجموعة  ت��ص��دره  ت��اب��ع ف��ري��ق األه��ل��ي 
هدفان  بنتيجة  التعاون  على  تفوقه  عقب  األول��ى، 
من  السابعة  الجولة  إطار  في  وذلك  مقابل هدف، 
لكرة  الممتاز  الليبي  ال��دوري  من  الذهاب  مرحلة 
على  الفريقان  جمعت  التي  المباراة  في  ال��ق��دم، 

أرضية ملعب شهداء بنينا في بنغازي.
 – ج��رت  التي  المباراة  ه��ذه  في  األهلي  وحقق 
الدولي  الحكم  وتوسطها   – الماضي  االثنين  يوم 
بالبطولة  توالياً  السابع  الفوز   ،) ال��زروق  محمد   (
الليبية، رافعاً رصيده من النقاط إلى )21( نقطة، 
في حين ظل التعاون عند النقطة )5(، محتاًل بها 

المرتبة السابعة.
سجل األهداف

بالتسجيل،  المبادر  التعاون هو  هذا وكان فريق 
وذلك عن طريق ركلة جزاء نفذها العبه ) فرج عبد 
الحفيظ (، بعد عرقلة المهاجم ) الشامخ القذافي 
( من قبل المدافع اإليسر ) جمعة بورقيقة (، وجاء 

ذلك في الدقيقة )30( من زمن الشوط األول.
األهلي المتصدر تقدم إلى الخطوط األمامية باحثاً 
األولى،  الحصة  انقضاء  قبيل  األوض��اع،  تعديل  عن 
عرضية  تمريرة  وم��ن   )41( الدقيقة  مطلع  وعند 
متقنة داخل ال� ست ياردات التعاون أرسلها المدافع ) 
علي يوسف (، تمكن التونسي ) هيثم الجويني ( من 
إيداع العرضية المثالية على يمين الحارس ) فتحي 

الطلحي (، معدالً في ذلك أوتار النتيجة.
 ) الكريم  عبد  محمد   ( التعاون  مدافع  وتدخل 
بطريقة خشنة على العب األهلي ) فاضل سالمة (، 
ليحتسب حكم اللقاء )محمد الزروق ( ركلة جزاء، 
تقدم لها محترفه التونسي ) هيثم الجويني ( معززاً 
تقدم فريقه بهدف ثان، وذلك عند الدقيقة )70(.

طاقم التحكيم
الحكم  المقابلة  هذه  تحكيم  طاقم  وتكون  هذا 
الدولي ) محمد الزروق ( كحكم ساحة، بمساعدة 
كل من، مساعد أول ) مجدي كامل (، ومساعد ثان 
 ( والدولي   ،) و) عماد أخريش   ،) أعبيد  ) حسام 
أن هذه  إلى  يشار  للقاء،  مراقباً   ) الضاوي  توفيق 
عدد  منها   ، ركنيات  ثمان  عدد  شهدت  المواجهة 

ستة ركنيات لألهلي، و إثنان للتعاون.
إنذارات الفريقان

وت��ج��در اإلش����ارة إل��ى أن حكم ال��ل��ق��اء ال��دول��ي 
األص��ف��ر في  ال��ك��رت  أشهر  ق��د  ال����زروق(  )محمد 
ستة مناسبات، السيما أن التعاون نال ثالثة كروت 
الدين  و)نصر  العبيدي(،  ماهر  في(  تمثلة  صفراء 
األهلي  ن��ال  فيما  الكريم(،  عبد  و)محمد  سعد(، 
ثالثة كروت إيضاً كانت من نصيب )عبد الله بلعم(، 

و الحارس )أحمد عزاقة(، و)سعيد النايلي(. 

الدوري الليبي الممتاز .. األهلي يواصل 
الديوان – والتصدره بتفوقه على التعاون

تصوير:   - ب��وغ��رارة  مصطفى  ت��ق��ري��ر: 
محمد أفليفل

وال��ت��اي  للكيك  الليبي  االت��ح��اد  أس���رة  ك��رم��ت 
بوكسينغ والرياضات المماثلة بالتعاون مع اللجنة 
عبد  العالمي  البطل   ، الشرقية  بالمنطقة  الفنية 
الحزام  على  بمناسبة حصوله  الزيداني  ال��رؤوف 
أقيمت  التي  العالم  بطولة  في  للعبة  االحترافي 

مؤخًرا بتونس.
مساء  أقيمت  احتفالية  خالل  ذلك  وجاء  هذا 
الشهداء عمر  بقاعة شيخ  الماضي،  األربعاء  يوم 
بنغازي،  الرياضية  بالمدينة  المركزية  المختار 
على  حصولها  بمناسبة  ال��ق��اع��ة  تكريم  ك��ذل��ك 
الخامسة تحت شعار  البطولة  في  األول  الترتيب 

“ليبيا أرض السالم”.
وال��ت��اي  للكيك  الفنية  اللجنة  رئ��ي��س  وق���ال 
بوكسينغ والرياضات المماثلة بالمنطقة الشرقية 
الليبية:  األنباء  لوكالة   – الزيداني  زي��دان  أحمد 
بوكسينغ  الكيك  أسرة  مع  اليوم  ونحتفل  “نحتفي 
بمناسبة  الزيداني  روؤف  عبد  العالمي  بالبطل 
حصوله على الحزام االحترافي من الطراز األول 
والحاصل على بطولة العالم تحت وزن 60 كجم، 
والتي أقيمت ضمن مهرجان الدولي في مدينة دوز 

التونسية”.
بمناسبة  نحتفل  “أيضا   : الزيداني  وأض��اف 

األول  الترتيب  على  القاعة  حصول  وهي  أخ��رى 
الفترة  أقيمت  والتي  الخامسة  ليبيا  بطولة  في 
وقد  ال��س��الم،  أرض  ليبيا  شعار  تحت  الماضية 
تحصلت القاعة وأبطالها على  17 قالدة ذهبية 

و12 فضية، و8 برونزية”.
تحصل  الذي  الحزام  أن  إلى  الزيداني  وأش��ار 
عليه عبد الروؤف، يعتبر من أعلى الدرجات في 
مصنفا  أيضا  ويعتبر  االحترافية،  البطوالت  ظل 

دوليا.
الحصول  قبل  المفترض  “من  الزيداني:  وتابع 

األحزمة  م��ن  سلسلة  هناك  ال��ح��زام،  ه��ذا  على 
تسبقه؛ ولكن عزيمة وإصرار البطل عبد الروؤف 
الزيداني، أبى أن يشارك واستطاع أن ينتزع لقب 
في  ش��ارك  ال��ذي  الوحيد  الليبي  وه��و  البطولة، 

البطولة”.
ال���روؤف  عبد  العالمي  البطل  ق��ال  وب����دوره، 
الزيداني لوكالة األنباء الليبية إن بدايته في هذه 
اللعبة كانت منذ عام 2017، وقد تحصل البطل 
الزيداني منذ بدايته وحتى اآلن، وقد تحصل على 
والمنطقة  ليبيا  مستوى  على  ذهبية  ق��الدة   27
الشرقية وحزام ملك الحلبة عام 2018، وختامها 

مسك بطولة العالم.
الكثير  لي  تعني  اللعبة  “هذه  الزيداني:  وتابع 
والكثير فهيا فيها المتعة والتشويق، وأثناء دخولي 
منصات  واعتالء  الفوز  هو  تفكيري  فكل  للحلبة 

التتويج”.
البطولة  ب��خ��ص��وص  ال��زي��دان��ي  ت��ح��دث  وق���د 
العالمي،  الحزام  على  فيها  تحصل  التي  األخيرة 
قائال: “تعرضت للظلم من رئيس االتحاد التونسي 
للعبة، بإقامة 6 جوالت، وكل جولة مدتها 3 دقائق، 
فالمدة األصلية هي 5 جوالت، ولكن بفضل الله 
تغلبت على المنافس بالضربة القاضية في الجولة 
بدؤوا  الذين  الحضور  إعجاب  نلت  وقد  األخيرة، 
في تشجيعي والتصفيق الحار بعد الفوز ونيل لقب 

البطولة”. )وال( م ب/ ر ت

القدم  ل��ك��رة  األول  األخ��ض��ر  ف��ري��ق  ضيق 
على  ب��ف��وزه  األه��ل��ي،  المتصدر  على  الخناق 
ضيفه الصداقة بنتيجة هدف دون رد، وذلك 
الذهاب  السابعة من مرحلة  الجولة  إطار  في 
الليبي  ال���دوري  من  األول��ى  المجموعة  لفرق 
الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي احتضنها 

ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء.
هذا ودخل الفريقان اللقاء الذي أقيم – يوم 
 ( الدولي  الحكم  بصافرة  الماضي–  الثالثاء 
وجلياً  واضحاً  (، حيث ظهور  الوحيشي  يحي 
خاصة  االن��ت��ص��ار،  تحقيق  ال��ف��ري��ق��ان  رغ��ب��ة 
عروضه  سلسلة  لمواصلة  الساعي  األخضر 
القوية هذا الموسم و التي أستهلها بخماسية 

في مرمى التحدي.
الرحمن  ع��ب��د   ( ال��الع��ب  رف���اق  وأن��ت��ظ��ر 
المهاجم  ليتمكن  دقيقة،   )40(  ،) العمامي 
المالي ) علي أمادو ( من خطف هدف المباراة 
زميلة  عرضية  أستثمر  عندما  وذلك  الوحيد، 
الجهة  من  لعبها  والتي  بابل(  آري   ( األنغولي 

اليسرى.
ثالثة  األخضر  فريق  أضاف  الفوز،  وبهذا 
رصيده  رف��ع  حيث  رصيده،  إل��ى  مهمة  نقاط 
المجموعة  وصافة  محتاًل   )19( النقطة  إلى 
الصداقة سادس  رصيد  تجمد  بينما  األول��ى، 
عند  المجموعة  سلم  الئ��ح��ة  على  الترتيب 

النقطة )7(. 

قاد الالعب )جالل الزوي( فريقه شباب الجبل لفوز 
مهم وغال عقب تفوقه على ضيفه النصر بنتيجة هدف 
الذهاب  مرحلة  من  السابعة  الجولة  ضمن  رد،  دون 
لفرق المجموعة األولى من بطولة الدوري الممتاز لكرة 

القدم.
الماضي  الخميس  يوم  مساء  أقيمت  التي  المباراة 
البيضاء،  الشهداء في مدينة  على أرضية ملعب شيخ 
“بطموح  عنوانها  رش��دان(،  بن  )محمد  الحكم  بقيادة 
المضيء  يريد  فالنصر  ذل��ك”،  غير  وال  الفوز  تحقيق 
يسعى  الجبل  شباب  بينما  المقدمة،  فرق  نحو  قدما 
ترتيب  س��ل��م  الئ��ح��ة  ع��ل��ى  م��وق��ع��ه  لتحسين  ج��اه��دا 

المجموعة األولى.

المبادر  ك��ان  الجبل  شباب  المستضيف  الفريق 
الذي  ال��زوي(،  )ج��الل  مهاجمه  طريق  عن  بالتسجيل 
بدوره ركن الكرة بيمناه على يسار الحارس )جواد رزق( 

عند الدقيقة )12(.
على  من هجماته  النصر  كثف  الثاني،  الشوط  في 
مرمى شباب الجبل معتمدا على تحركات ثالثي خط 
المقدمة، لكن جميع هجماته باءت بالفشل، مفتقدة إلى 
التركيز، باإلضافة إلى أنها غلب عليها طابع السرعة.

مهمة،  نقاط  ثالثة  الجبل  شباب  حقق  الفوز  بهذا 
السابع،  الترتيب  نقاط محتال   )6( إلى  رافعا رصيده 
النقطة )13(، محتال  فيما تجمد رصيد النصر عند 

المرتبة الثالثة. 


