
التقى السيد رئيس مجلس النواب المستشار 
”عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة القبة يوم االثنين 
الماضي نائب رئيس مجلس الوزراء السيد ”علي 
باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب  القطراني” 
فإن  بليحق”  ”عبدالله  السيد  ال��ن��واب  مجلس 
ذات  الخدمية  الملفات  من  ع��دداً  تناول  اللقاء 
العالقة بالمواطن باإلضافة إلى قانون الميزانية 
العامة للدولة للعام 2022م الصادر عن مجلس 
النواب والتشديد على ضرورة توفير احتياجات 
المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.

الكامل  دع��م��ه  ال��ن��واب  رئ��ي��س مجلس  وأك���د 
للحكومة الليبية برئاسة السيد ”فتحي باشاغا” 
وثقته في قدرتها على تحقيق تطلعات الليبيين 
نزيهة  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  إج��راء  في 

وشفافة في أقرب اآلجال.
ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  أكد  جانبه  ومن 
حرص الحكومة على تنفيذ المهام المؤكلة إليها 

بما يخدم الشعب الليبي باإلضافة إلى التزامها 
الرامية  ومبادراتها  وبرامجها  خططها  بتطبيق 

إلى النهوض باالقتصاد الليبي.

المواطنين احتياجات  توفير  وض��رورة  الليبية  للحكومة  الكامل  دعمه  يؤكد  النواب  مجلس  رئيس 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

ملتقى الحكومة الليبية بفعاليات 
المنطقة الغربية: “ندعم توحيد 

المؤسسة العسكرية وإجراء 
االستحقاق االنتخابي”

اخبار

اخبار
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رئيس مجلس النواب يلتقي عدد 
من أعيان وشباب قبيلة الحاسة

ص4اخبار

القطراني يبحث أسباب تأخر افتتاح 
مستشفى الهواري العام بمدينة بنغازي

مجلس  رئ��ي��س  السيد  التقى 
ال���ن���واب ال��م��س��ت��ش��ار “ع��ق��ي��ل��ة 
القبة  مدينة  في  بمكتبه  صالح” 
رئيس  ال��م��اض��ي  الخميس  ي��وم 
العامة  للنقابة  التسييرية  اللجنة 
للصيدلة الدكتور “خليفة مسعود 
الجمعية  رئ��ي��س  رف��ق��ة  ال��ذي��ب” 
ال��ع��م��وم��ي��ة ل��ل��ن��ق��اب��ة ال��دك��ت��ور 

“م��ح��م��ود ال��ش��ام��خ” وع���دد من 
في  الفرعية  النقابات  رؤس���اء 
وال��غ��رب��ي��ة  ال��ش��رق��ي��ة  المنطقة 
المتحدث  وبحسب  والجنوبية، 
النواب  مجلس  باسم  المتحدث 
ال���س���ي���د “ع���ب���دال���ل���ه ب��ل��ي��ح��ق” 
مناقشة  اللقاء  خ��الل  ت��م  ف��إن��ه 
تواجه  التي  والعراقيل  المشاكل 

وتذليل  الصيدلة  ومهنة  النقابة 
المهنة  تواجه  التي  الصعوبات 

بشكل عام .
وف�����ي خ����ت����ام ال���ل���ق���اء ق���دم 
للسيد  الوطن  درع  الحاضرون 
تقديراً  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س 
ل��ج��ه��وده ال��وط��ن��ي��ة ف���ي خ��دم��ة 

الوطن.

مجلس  رئ���ي���س  ال��س��ي��د  ال��ت��ق��ى 
صالح”  عقيلة  المستشار”  ال��ن��واب 
يوم  طبرق  ببلدية  القرضبة  بمنطقة 
االرب��ع��اء ال��م��اض��ي ع��دد ك��ب��ي��راً من 
أعيان ومشايخ وُعمد وشباب منطقة 
وبحسب  األخضر،  والجبل  البطنان 
مجلس  ب��اس��م  ال��رس��م��ي  المتحدث 
النواب السيد ”عبدالله بليحق” فإن 
اللقاء  بداية  في  عبروا  الحاضرون 
عن استنكارهم لإلعتداء الذي طال 
مقر مجلس النواب في مدينة طبرق 
مؤكدين بأنه ال يمثل أهالي المنطقة 
بكافة تركيباتها اإلجتماعية وال يمثل 
إدانتهم لهذا  إال من قام به مؤكدين 
الجرم، كما وأشاد األعيان والمشايخ 
رئيس  السيد  ب��دور  كلماتهم  خ��الل 
”عقيلة  المستشار  ال��ن��واب  مجلس 
طيلة  الوطنية  ومجهوداته  ص��ال��ح” 
هذه السنوات وعدم تفريطه بالثوابت 
من  للوطن  يُحاك  ما  رغ��م  الوطنية 

مشيدين  وخارجية  داخلية  مؤامرات 
بدور مجلس النواب.

وعبر السيد رئيس مجلس النواب 
المستشار ”عقيلة صالح” عن شكره 
وتقديره لكافة المكونات اإلجتماعية 
للمنطقة،  أم���ان  ص��م��ام  باعتبارها 
ك��ل��م��ت��ه مسيرة  ت���ن���اول خ���الل  ك��م��ا 
بكافة  ووف��ائ��ه  ال��ن��واب  مجلس  عمل 
ال��ت��زام��ات��ه ال��دس��ت��وري��ة م��ن إص��دار 
المصالحة  لتحقيق  الهامة  القوانين 
الوطنية مثل قانون العفو العام وإلغاء 

باإلضافة  السياسي  ال��ع��زل  ق��ان��ون 
إلى إصدار قانون اإلستفتاء، وقانون 
انتخاب  وق��ان��ون  ال��رئ��ي��س  ان��ت��خ��اب 
القوانين  وإص���دار  ال��ن��واب،  مجلس 
التي تمس حياة المواطن اليومية مثل 
بقطاع  العاملين  مرتبات  رفع  قانون 
قرب  على  مؤكداً  والشرطة،  التعليم 
لمرتبات  الموحد  ال��ق��ان��ون  ص���دور 
مستوى  لتحسين  بالدولة  العاملين 
دخ���ل ال��م��واط��ن وت��ح��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة 
اإلجتماعية بين شرائح المجتمع، كما 

النواب  مجلس  رئيس  السيد  تطرق 
خالل كلمته عن قيام مجلس النواب 
الثقة من حكومة  بواجبه في سحب 
ال��والي��ة  منتهية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��وح��دة 
معالجة  ف��ي  ال��ذري��ع  فشلها  نتيجة 
للمواطن  الُملحة  الخدمية  الملفات 
رغم  وغيرها  والوقود  الكهرباء  مثل 
صرفها المليارات من أموال الشعب 
الليبي نتيجة لحجم الفساد في هذه 
الحكومة وبأن مجلس النواب قام بما 
السيد  لحكومة  الثقة  ومنح  هو الزم 
السيد  أك��د  كما  ب��اش��اغ��ا”،  ”فتحي 
استعداد  على  النواب  مجلس  رئيس 
ت��ع��دي��الت  اي  إلج������راء  ال��م��ج��ل��س 
الرئاسية  االنتخابات  قوانين  على 
والبرلمانية اذا طلب منه ذلك مؤكداً 
بأن المجلس لم يكن عائقاً إلجراءها 
ب���ل ال���ق���وة ال���ق���اه���رة وال��ت��دخ��الت 
الخارجية هي من حالت دون إجراء 

االنتخابات.

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس اللجنة التسييرية للنقابة العامة للصيدلة

رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من أعيان ومشايخ وُعمد وشباب منطقة البطنان والجبل األخضر

ال��ت��ق��ى ال��س��ي��د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
المستشار ”عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة 
القبة االسبوع الماضي أعضاء مجلس إدارة 
الرسمي  المتحدث  وبحسب  النصر،  ن��ادي 
باسم مجلس النواب السيد ”عبدالله بليحق” 
فإن أعضاء مجلس إدارة نادي النصر عبروا 
في مستهل اللقاء عن استنكارهم لإلعتداء 
ال��ن��واب في  ل��ه مقر مجلس  ت��ع��رض  ال���ذي 
مدينة طبرق مؤكدين دعمهم لمجلس النواب 
الليبي،  للشعب  الشرعي  الممثل  بصفته 
في  الرياضية  األن��دي��ة  دور  اللقاء  وت��ن��اول 
كافة  من  عليهم  والحفاظ  الشباب  توعية 
التي  األيديولوجيات  من  االستغالل  أوج��ه 
تعمل على تدمير الوطن كالتطرف واإلرهاب، 
إلى مساهمة األندية في مشروع  باإلضافة 
الثقافية  الوطنية عبر مشاريعها  المصالحة 
ودعم أواصر الترابط بين أبناء الوطن، كما 
تناول اللقاء عدد من الملفات الخاصة بنادي 
النصر والمشاكل والصعوبات التي يواجهها 
نادي  إدارة  مجلس  أعضاء  وق��دم  ال��ن��ادي، 
للسيد  تكريمياً  النادي ودرعاً  النصر غاللة 
”عقيلة  المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئيس 
ودعمه  الوطنية  لجهوده  ت��ق��دي��راً  ص��ال��ح” 

لألندية الرياضية الوطنية .

النواب  مجلس  رئيس  السيد  إستنكر 
االشتباكات  صالح”  عقيلة  المستشار” 
المسلحة بمدينة طرابلس وجرائم ترويع 
المواطنين وتعريض أرواحهم وممتلكاتهم 
ع��ي  ت��دَّ ال��ت��ي  ال��ج��ه��ات  وط��ال��ب  للخطر 
لها  المسلحة  المجموعات  ه��ذه  تبعية 
األح��داث  هذه  تجاه  مسؤوليتها  بتحمل 
مجلس  رئيس  السيد  وت��ق��دم  المؤسفة 
ضحايا  ألس��ر  تعازيه  بخالص  ال��ن��واب 
هذه االشتباكات المسلحة التي تشهدها 

مدينة طرابلس.

رئيس مجلس النواب يلتقي 
أعضاء مجلس إدارة نادي النصر

رئيس مجلس النواب يستنكر 
االشتباكات المسلحة وجرائم ترويع 

المواطنين في طرابلس
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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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اللجنة  رئ��ي��س  ش���ارك���ت 
المستدامة  للتنمية  الوطنية 
ب��م��ج��ل��س ال���ن���واب ال��س��ي��دة 
”ربيعة ابوراس” في فعاليات 
المجالس  ع��ض��وات  مؤتمر 
البلدية الذي أقيم بالعاصمة 
ط���راب���ل���س ي�����وم االرب����ع����اء 
عضوات  بحضور  ال��م��اض��ي 
ليبيا  مستوى  على  البلديات 
ب���رع���اي���ة م����ش����روع ت���ق���ارب 
للتنمية”،  األمريكية  ”الوكالة 
اللجنة  رئ��ي��س  أك���دت  ح��ي��ث 
المستدامة  للتنمية  الوطنية 

تعزيز  م��راع��اة  على ض��رورة 
وح��م��اي��ة واح����ت����رام ح��ق��وق 
اإلنسان والحريات األساسية 
في  الحق  فيها  بما  للمرأة، 
التنمية في جميع السياسات 

والبرامج الرامية إلى تحسين 
مستوى معيشة المواطن، كما 
أكدت على الحاجة إلى اتخاذ 
لكل  يكون  أن  تدابير لضمان 
المشاركة  في  الحق  شخص 

التنمية  ف���ي  وال��م��س��اه��م��ة 
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
وال���ث���ق���اف���ي���ة وال��س��ي��اس��ي��ة 
ض��رورة  وعلى  بها،  والتمتع 
إي����الء االه��ت��م��ام ع��ل��ى ق��دم 
تعزيز  ل��م��وض��وع  ال��م��س��اواة 
والسياسية  المدنية  الحقوق 
واالجتماعية  واالق��ت��ص��ادي��ة 
والثقافية وحمايتها، والتأكيد 
ع��ل��ي��ه��ا ب��ش��ك��ل ع��اج��ل على 
لتحقيق  ال��م��س��ت��وي��ات  ك���ل 
الكاملة  االجتماعية  العدالة 

للمواطنين والمواطنات.

ش��������ارك ع���ض���و ل��ج��ن��ة 
بمجلس  وال��ب��ي��ئ��ة  ال��ص��ح��ة 
النواب الدكتور ”أيمن سيف 
ال��ن��ص��ر” رف��ق��ة م��دي��ر ع��ام 
لمكافحة  الوطني  البرنامج 
ال��ت��دخ��ي��ن وال��م��س��ؤول��ي��ن 
والصحة  المالية  بقطاعات 
وال���خ���ارج���ي���ة وال���ج���م���ارك 
ألم��راض  الليبية  والجمعية 
مكافحة  م��ل��ف  ع��ن  ال��ق��ل��ب 
ال���ت���دخ���ي���ن، ش����ارك����وا ي��وم 
االثنين الماضي عبر التقنية 
االفتراضية في ورشة العمل 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي دع���ت لها 
العالمية  ال��ص��ح��ة  منظمة 
ت��ح��ت ع���ن���وان “م��ك��اف��ح��ة 
فرض  خ��الل  م��ن  التدخين 

الضريبة على منتجات التبغ 
ال��ورش��ة  ن��اق��ش��ت  ”، ح��ي��ث 
أب��ع��اد االت��ف��اق��ي��ة ال��دول��ي��ة 
لمكافحة التدخين وما يمكن 
مستوى  ع��ل��ى  ت��ح��ق��ق��ه  أن 
ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة وال��ت��ع��رف 
ع��ل��ى ت��ج��ارب ال����دول التي 

قامت بالمصادقة عليها.

وش���ه���دت ورش�����ة ال��ع��م��ل 
م�����ش�����ارك�����ة واس������ع������ة م��ن 
ال��ب��رل��م��ان��ي��ي��ن وال��م��س��ؤول��ي��ن 
القطاعات  ف��ي  التنفيذيين 
على  ب��ال��م��ص��ادق��ة  المعنية 
الدولية  االتفاقية  بروتوكول 
التدخين  لمكافحة  االطارية 
الجانب  عليها  وق���ع  وال��ت��ي 

عشر  م��ن  أك��ث��ر  منذ  الليبي 
المصادقة  تتم  ول��م  س��ن��وات 

عليها.
ورشة  بأن  بالذكر  الجدير 
اإلثنين  اليوم  انطلقت  العمل 
ثالثة  م��دى  على  ستستمر  و 

أيام.

النواب  مجلس  رئيس  السيد  التقى 
في  بمكتبه  صالح”  ”عقيلة  المستشار 
مدينة القبة يوم الخميس الماضي عدد 
العالي،  عبد  القطعان  قبيلة  أعيان  من 
ال��رس��م��ي باسم  ال��م��ت��ح��دث  وب��ح��س��ب 
بليحق”  “عبدالله  السيد  النواب  مجلس 
ف���إن ال��ح��اض��رون ع��ب��روا ع��ن إدان��ت��ه��م 

ألعمال االعتداء والنهب والتخريب التي 
مدينة  في  ال��ن��واب  مجلس  مقر  طالت 
ط��ب��رق وأك����دوا ع��ل��ى دع��م��ه��م لمجلس 
من  المنتخب  الجسم  بصفته  ال��ن��واب 
من  عدد  اللقاء  وتناول  الليبي،  الشعب 
األوضاع  ومستجدات  الوطنية  القضايا 

في البالد.

النواب  مجلس  رئيس  السيد  التقى 
في  بمكتبه  صالح”  ”عقيلة  المستشار 
عدد  الماضي  االح��د  ب��وم  القبة  مدينة 
من أعيان وشباب قبيلة الحاسة بمنطقة 
الرسمي  ال��م��ت��ح��دث  وب��ح��س��ب  ق��رن��ادة 
“عبدالله  السيد  ال��ن��واب  مجلس  باسم 
بليحق” فإن أعيان وشباب قبيلة الحاسة 
مجلس  مقر  على  اإلع��ت��داء  استنكروا 

ال��ن��واب ف��ي مدينة ط��ب��رق وع��ب��روا عن 
الممثل  بصفته  النواب  لمجلس  دعمهم 
الليبي،  الشعب  من  المنتخب  الشرعي 
مجلس  رئ��ي��س  للسيد  دع����وة  ووج���ه���وا 
النواب لزيارة منطقة قرنادة كما تقدموا 
بدرع للسيد رئيس مجلس النواب تقديراً 
في  الراسخة  ومواقفه  الوطنية  لجهوده 

خدمة الوطن.

الدبلوماسية  تفعيل  إط��ار  في 
ال��ب��رل��م��ان��ي��ة وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
ال��دول  برلمانات  م��ع  المشترك 
القضايا  على  والعمل  الصديقة 
ي��خ��دم مصالح  ب��م��ا  ال��م��ش��ت��رك��ة 
اللجنة  رئ��ي��س  التقت  ال��ب��ل��دي��ن، 
ال��م��س��ت��دام��ة  للتنمية  ال��وط��ن��ي��ة 
ال��س��ي��دة ”رب��ي��ع��ة ب����وراس” بمقر 
”أنجلو  السيد  المالطي  البرلمان 
ف���اروج���ي���ا” رئ���ي���س ال��ب��رل��م��ان 

المالطي .
وتناول اللقاء عدد من الملفات 
بين  ال��ُم��ش��ت��رك  االه��ت��م��ام  ذات 
مختلفة  م��ج��االت  ف��ي  ال��ب��ل��دي��ن 

وت��ن��س��ي��ق ال���ع���م���ل ال��م��ش��ت��رك 
منطقة  في  التحديات  لمواجهة 
شعوب  لصالح  المتوسط  البحر 

المنطقة.
أهمية  على  اللقاء  تركز  كما 
تعزيز  ف��ي  ال��ن��واب  مجلس  دور 

السلمي  واإلنتقال  الديمقراطية 
للسلطة من خالل دوره في دعم 
والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات 

وفق عملية شفافة ونزيهة.
ومن جانبه أكد رئيس البرلمان 
المالطي خالل اللقاء على دعمه 
مجلس  م��ع  التعاون  ف��ي  ورغبته 
الليبي للمساعدة في حل  النواب 
بها  تمر  التي  السياسية  األزم��ة 

ليبيا.
التأكيد  ت��م  اللقاء  ختام  وف��ي 
على استمرار التعاون وتعزيز دور 
بلدانهم  مساعدة  في  البرلمانات 
نحو االستقرار والتنمية والسالم.

رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من أعيان قبيلة القطعان

رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة تشارك 
في فعاليات مؤتمر عضوات المجالس البلدية

رئيس لجنة الشؤون الداخلية يعرب عن قلقه من تزايد أنشطة تهريب البشر

رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من أعيان وشباب قبيلة الحاسة

رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة تلتقي رئيس البرلمان المالطي
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الليبية  الحكومة  رئيس  أكد 
الخميس  ي��وم  ب��اش��اغ��ا  فتحي 
محادثات  أجرى  أنه  الماضي، 
وفرنسا،  إيطاليا  مع  إيجابية 
مشدداً على التزامه بالعمل مع 
الدولتين، بُغية توطيد العالقات 

وتحقيق المصالح المشتركة.
وذك���ر رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة في 
بتويتر:  حسابه  عبر  له  تغريدة 
بالبحر  األم���ن  م��ف��ت��اح  “ليبيا 
ت��ك��ون  أن  وي��م��ك��ن  ال��م��ت��وس��ط 
غير  للطاقة  مستداما  مصدرا 
عن  فضال  ألوروب���ا،  المسّيسة 
الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه 

والهجرة  اإلره��اب  في مكافحة 
غير الشرعية”.

في   ”: ب���اش���اغ���ا  وأوض������ح 

األول��وي��ة  ستبقى  قيادتي  ظ��ل 
ال���ق���ص���وى ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��س��الم 
االنتخابات  وإجراء  واالستقرار 

الرئاسية والبرلمانية في أقرب 
اآلجال، كما تنص عليه خارطة 
ال��ت��ع��اف��ي التي  ن��ح��و  ال��ط��ري��ق 

أقترحها”.
على  الحكومة  رئيس  وأثنى 
اتخذته  ال��ذي  العلني  الموقف 
دولتي إيطاليا وفرنسا من خالل 
ليبيا،  وأمن  الستقرار  دعمهما 
االنتخابات  إجراء  على  والعمل 
مقدماً  والتشريعية.  الرئاسية 
ت���ق���دي���ره ل���ل���دول���ت���ي���ن ن��ظ��ي��ر 
اعترافهما بأن الحكومة الليبية 
ال��م��وح��دة ه��ي ش���رط أس��اس 

لنجاح االنتخابات.

الليبية  الحكومة  رئيس  نائب  التقى 
سالم الزادمة مع مجموعة من أمهات 
األطفال الذين يعانون من مرض التوحد 
ببلدية سبها يوم الخميس، بمقر ديوان 

رئاسة الوزراء بمدينة سبها.
أك���د ال���زادم���ة خ���الل ال��ل��ق��اء على 
اهتمام الحكومة الليبية بهذه الشريحة 
التي تعاني من سوء الخدمات الطبية 
ون��ق��ص اإلم��ك��ان��ات عبر وض��ع خطة 
متكاملة إلنهاء معاناة مرضى التوحد، 
واللوجستي  المالي  ال��دع��م  وتوفير 
ل��ل��م��راك��ز ال��م��ع��ن��ي��ة، وال��ع��م��ل على 
في  وخ��ب��راء  متخصصين  استقطاب 

هذا المجال.

الفرنسية  ال��س��ف��ارة  أعلنت 
ل����دى ل��ي��ب��ي��ا، ي����وم األرب���ع���اء 
المبعوث  ت��واص��ل  ال��م��اض��ي، 
ال���خ���اص ل��ل��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي 
م��ع رئيس مجلس  ب��ول س��ول��ر، 
الوزراء فتحي باشاغا؛ لمناقشة 
مستجدات األوضاع في البالد.

تصريح  في  السفارة  وقالت 
بموقع  حسابها  عبر  مقتضب 

الخاص  المبعوث  إن  ت��وي��ت��ر: 
ل��ل��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي ورئ��ي��س 
ال��ح��ك��وم��ة ف��ت��ح��ي ب��اش��اغ��ا؛ 
ش���ددا ض���رورة ال��ح��ف��اظ على 
ليبيا،  في  واالستقرار  الوحدة 
رئاسية  انتخابات  تنظيم  بغية 
وب��رل��م��ان��ي��ة آم��ن��ة ف���ي ع��م��وم 
تطلعات  يعكس  ب��م��ا  ال���ب���الد، 

الشعب الليبي.

الختامّي  البيان  شدد 
الليبية  الحكومة  لملتقى 
ب��ف��ع��ال��ي��ات ال��م��ن��ط��ق��ة 
احتضنته  الذي  الغربية 
مدينة الزاوية يوم األحد 
ض��رورة  على  الماضي؛ 
ال��م��راح��ل  جميع  إن��ه��اء 
االنتقالية، حاثا الحكومة 
االستحقاق  إج��راء  على 
االن��ت��خ��اب��ي ف���ي أق���رب 

اآلجال.
وش���ارك���ت ال��ح��ك��وم��ة 
عبر  بالملتقى،  الليبية 
ترّأسه  رفيٍع  وزارّي  وفد 
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ل��واء 
ووزير  أبوزريبة،  عصام 
الصحة- الناطق الرسمي 
ب��اس��م م��ج��ل��س ال����وزراء 
ع��ث��م��ان ع��ب��دال��ج��ل��ي��ل، 

وض����م ك���ال م����ن: وزي���ر 
هشام  المدني  الطيران 
أب���وش���ك���ي���وات، ووزي����ر 
ال��ري��اض��ة ع��ب��دال��س��الم 
غ��وي��ل��ة، ووزي����رة ال��دول��ة 

انتصار  ال��م��رأة،  لشؤون 
ع���ب���ود، ووزي�����ر ال��دول��ة 
ل����ش����ؤون ال��م��ه��ج��ري��ن 

والمفقودين علي قدور.
وات���ف���ق ال��م��ش��ارك��ون 

في الملتقى على إطالق 
كافة،  المعتقلين  س��راح 
إج���راءات  ف��ي  والمضي 
ورد  ال������ض������رر  ج����ب����ر 
ك��م��ا خلص  ال��م��ظ��ال��م، 

تأسيس  إل���ى  الملتقى 
المنطقة  مشايخ  مجلس 
ال����غ����رب����ي����ة، وت��ش��ك��ي��ل 
داخلية  مصالحة  لجان 
مع  للتواصل  وخارجية 

المهجرين والنازحين.
وأشار البيان الختامي 
إل�����ى أه���م���ي���ة ت��وح��ي��د 
ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��س��ك��ري��ة 
وال����م����دن����ي����ة، وخ�����روج 
األجنبية  القوات  جميع 
البالد،  م��ن  والمرتزقة 
وال���ت���أك���ي���د ع��ل��ى ع��دم 
ال���ت���دخ���ل ف����ي ال���ش���أن 
بين  ال��داخ��ل��ي  األم���ن���ي 
وعدم  والقبائل،  المدن 
آخر،  على  ط��رف  تقوية 

وفقا للبيان.

ملتقى الحكومة الليبية بفعاليات المنطقة الغربية:

 “ندعم توحيد المؤسسة العسكرية وإجراء االستحقاق االنتخابي”

دعمًا للحكومة الشرعية.. باشاغا يجري محادثات إيجابية مع دولتي فرنسا وإيطاليا

نائب رئيس الحكومة الليبية يلتقي مع أمهات أطفال التوحد

باشاغا والمبعوث الفرنسي يؤكدان ضرورة 
استقرار ليبيا وإنجاز االستحقاق االنتخابي

بمقر  الماضي،  االثنين  يوم  صباح  عقد 
مجلس القضاء بطرابلس، االجتماع الثاني 
إع��ادة  عملية  بعد  المئتين  بعد  والسبعين 

انتخابه.
األعلى  المجلس  رئيس  االجتماع  وترأس 
الصديق  ون��ائ��ب��ه  ال��ق��وي،  مفتاح  للقضاء 
ال���ص���ور، ك��م��ا ح��ض��ر االج��ت��م��اع أع��ض��اء 

المجلس كافة.
ون���اق���ش ال��م��ج��ل��س خ����الل االج��ت��م��اع 
الهيآت  بموظفي  المتعلقة  الموضوعات 
الالزمة  الحلول  اقتراح  وكيفية  القضائية، 

لتذليل كافة مشاكلهم .
ك��م��ا اس��ت��ع��رض ال��م��ج��ل��س ف���ي ج���دول 
أعماله؛ عدًدا من البنود حول الموضوعات 
وتنظيمه،  القضائي  بالعمل  األهمية  ذات 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��م��ق��ت��رح��ات ال��م��ق��دم��ة 

بالخصوص.
عدد  على  االتفاق  الى  االجتماع  وخلص 
من البنود المتعلقة بتنظيم العمل القضائي 
مستقبال، لتقديم كل ما من شانه أن يرتقي 

به في شتى المجاالت.

ب��ح��ث رئ��ي��س ل��ج��ن��ة م��ت��اب��ع��ة األج��ه��زة 
نائب  مع  هدية،  زايد  بالبرلمان  الرقابية 
من  المكلفة  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س 
وعميد  القطراني،  على  ال��ن��واب  مجلس 
الماضي  السبت  يوم  بلدية سرت، صباح 
بمقر البلدية، مشاكل نقص الوقود والغاز 

بالمدينة.
مديرو  حضره  ال��ذي  االجتماع  وناقش 
وم��ن��دوب��و م��ك��ات��ب ش���رك���ات ال��خ��دم��ات 
آلية  الوقود،  محطات  ومشرفو  النفطية، 
بالبنزين  بسرت  الوقود  محطات  تزويد 
ابتداء من يوم الغد األحد، وكذلك توفير 
غاز الطهو في مراكز التوزيع لكل الرخص 
بدون استثناء، والبالغ عددها 12 رخصة 

تقريباً.

األعلى للقضاء يعقد اجتماعه الثاني 
والسبعين بعد المئتين بمقره في طرابلس 

هدية والقطراني يبحثان مشاكل نقص 
الوقود والغاز بمدينة سرت
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الليبية  الحكومة  رئيس  نائب  بحث 
سالم الزادمة مع أعيان ومشايخ قبيلة 
المحاميد العائدين من المهجر، سبل 
تعزيز السالم واالستقرار والمصالحة 
ف��زان  منطقة  ف��ي  الشاملة  الوطنية 

وباقي المدن والقرى الليبية.
الذي  االجتماع  الزادمة خالل  وأكد 
ال��وزراء في  رئاسة  دي��وان  بمقر  عقد 
الماضي،  السبت  ي��وم  سبها  مدينة 
وترسيخ  وال���رخ���اء،  التنمية  تحقيق 
على  السلمي  والتداول  الديمقراطية 
الطريق  خارطة  تنفيذ  عبر  السلطة 

التي أقرها مجلس النواب.

الليبية  الحكومة  رئيس  نائب  ناقش 
وحكماء  أعيان  بعض  مع  الزادمة  سالم 
الماضي،  االس��ب��وع  ال��ح��س��اون��ة  قبيلة 
السلم واالستقرار  القبيلة في دعم  دور 
األساسية  الركيزة  باعتبارها  األه��ل��ي 
إلنجاح مشروع المصالحة بين المناطق 

والقبائل الليبية.
الذي  ال��زادم��ة خ��الل االجتماع  وأك��د 
عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة 
الليبية  سبها أنه ضمن برامج الحكومة 
ال��م��س��ت��ه��دف��ة ف���ي خ��ط��ة ع��م��ل��ه��ا دع��م 
هيأة  وم��س��ان��دة  الوطنية،  المصالحة 
للمجلس  التابعة  الوطنية  المصالحة 
ال���رئ���اس���ي، وت��وف��ي��ر ال���دع���م وال��م��ن��اخ 

المناسب لها.
الليبية  الحكومة  رئيس  نائب  وش��دد 
دور قبيلة الحساونة في توحيد الجنوب 
إنجاح  في  تجربتها  أن  باعتبار  الليبي، 
تجعل  أوب����اري  مدينة  ف��ي  المصالحة 
منها أُنموذًجا يُحتذى به في كل مشاريع 
وم��دن  قبائل  بين  القائمة  المصالحة 

فزان.

الزادمة يبحث مع مشايخ قبيلة 
المحاميد سبل تعزيز السالم 

واالستقرار في فزان 

الزادمة يناقش دور قبيلة الحساونة 
في دعم السلم واالستقرار األهلي

المفوضية العليا لالنتخابات تنّظم ورشة عمل حول مكافحة المعلومات المضللة 

إلنهاء االختناقات.. االتفاق على إنشاء بوابات جديدة بمعبر رأس جدير

زنينغا يستعرض مع لجنة 5+5 بالقيادة العامة التقدم الذي أحرزته اللجنة

القطراني يبحث أسباب تأخر افتتاح مستشفى الهواري العام بمدينة بنغازي
ب��ح��ث ن��ائ��ب رئ��ي��س 
الليبية  الحكومة  وزراء 
البرلمان  من  المنبثقة 
ع����ل����ي ال����ق����ط����ران����ي 
ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي،  
ب��م��ك��ت��ب��ه ف���ي ب��ن��غ��ازي 
مستشفى  م��دي��ر  م���ع 
الدكتور  العام  الهواري 
ف����������ادي ف�����رط�����اس، 
صيانة  مشروع  مشاكل 
هي  وم���ا  المستشفى 
والمشاكل  التداعيات 
إلى  أدت  التي  الفنية 
ت��أج��ي��ل اف��ت��ت��اح��ه إل��ى 

اآلن.
ه���ذا ون��اق��ش خ��الل 
إنجازه  تم  ما  االجتماع 

من أعمال الصيانة حتى 
الحلول  وإي��ج��اد  اآلن، 
للمشاكل  ال��م��ن��اس��ب��ة 
التي حالت دون  الفنية 
السابق،  ف��ي  افتتاحه 
جميع  تجهيز  وإمكانية 
األق���س���ام ب��رف��ع زي���ادة 

ال���س���ع���ة ال���س���ري���ري���ة 
ُمعاناة  لرفع  اإليوائية 
مدينة  داخ��ل  المرضى 
كافة  وتقديم  بنغازي، 
ال���خ���دم���ات ال��ص��ح��ي��ة 
مناقشة  ت��م  كما  ل��ه��م، 
أي���ًض���ا االح��ت��ي��اج��ات 

للمستشفى،  الخاصة 
الطبية  األطقم  وتوفير 
واألج���ه���زة وال��م��ع��دات 

الطبية.
وأك������د ال��ق��ط��ران��ي 
ع��ل��ى ض�����رورة ال��ع��م��ل 
الواجهات  صيانة  على 

وتوفير  للمستسفى، 
الطبية  االح��ت��ي��اج��ات 
وال���ف���ن���ي���ة وأج����ه����زة 
ال��ت��ك��ي��ي��ف ال��م��رك��زي��ة، 
وخ��������اص��������ة ل����غ����رف 

العمليات.
وخ���ل���ص االج��ت��م��اع 
ال����ذي ح��ض��ره أي��ًض��ا 
ال��م��س��ت��ش��ار ال��ص��ح��ي 
ال���وزراء  رئ��ي��س  لنائب 
الصحة  وزارة  ومنسق 
ب��ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة 
ال���دك���ت���ور ال��س��ن��وس��ي 
االتفاق  إل��ى  المغربي، 
ع��ل��ى ض����رورة اف��ت��ت��اح 
المستشفى في القريب 

العاجل. 

انطلقت يوم األربعاء الماضي، فعاليات 
ورش��ة عمل ح��ول )ال��ت��واص��ل ف��ي ح��االت 
المضللة(،  المعلومات  ومكافحة  األزم��ات 
العليا  الوطنية  المفوضية  تنظمها  التي 
الدولة  المؤسسة  بالتعاون مع  لالنتخابات 
التدريب  بمركز   ،IFES االنتخابية  للنظم 

بمقر المفوضية.
ت��أت��ي ال���ورش���ة ت��ك��م��ل��ًة ل��ل��خ��ط��ة ال��ت��ي 
إطار  في  تنفيذها  على  المفوضية  تعمل 
المرتقبة،  لالنتخابات  جاهزيتها  تعزيز 
وتستهدف تدريب موظفي إدارات: التوعية 
القانونية،  الشؤون  العمليات،  والتواصل، 

النظم والمعلومات.
للورشة  التدريبي  المحتوى  وتضمن 
ت��ع��ري��ف��ات ل��ل��م��ص��ط��ل��ح��ات ال������واردة في 
للمفوضية،  األساسية  والقيم  أجندتها، 
وعرض أمثلة دولية حول مواضيع التضليل 
الشائعة، والمبادئ األساسية للتواصل مع 

وسائل اإلعالم والجمهور.
خالل  نظمت  المفوضية  أن  إلى  يشار 
الفترة الماضية تدريباً حول تقنيات التثبت 
في  الرصد  وآل��ي��ات  الزائفة  األخ��ب��ار  من 
وسائل اإلعالم، بهدف تطوير إستراتيجية 

المضللة  للمعلومات  السريعة  االستجابة 
وسائل  ف��ي  المتداولة  الزائفة  واألخ��ب��ار 
االجتماعي،  التواصل  ووس��ائ��ل  اإلع���الم 
استباقية  استجابة  بناء  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 

للمعلومات المضللة المتوقعة.

جدير  رأس  منفذ  مدير  أك��د 
سالم العكعاك اليوم الخميس في 
تصريحات صحفية، االتفاق على 
ب��واب��ات ج��دي��دة للدخول  إن��ش��اء 
أن  إلى  مشيراً  تونس،  إلى  منها 
تخفيف  تستهدف  الخطوة  ه��ذه 

االزدحام بالمعبر.
وأوض�������ح ال���ع���ك���ع���اك خ���الل 
المهندسين  أن  ت��ص��ري��ح��ات��ه، 
س��ي��ك��م��ل��ون ت��ص��م��ي��م ال��خ��رائ��ط 
اإلن���ش���ائ���ي���ة ل���ل���ب���واب���ات خ���الل 

أس��ب��وع��ي��ن، وم���ن ب��ع��ده��ا ي��ب��دأ 
الحركة في  التنفيذ. مضيفاً: أن 
يدخل  ح��ي��ث  م��س��ت��ق��رة،  المعبر 
مسافر  آالف   7 ق��راب��ة  ي��وم��ي��ا 
يستغرق  ال��دخ��ول  وأن  ل��ت��ون��س، 

نحو 3 ساعات”.
رأس  معبر  أن  بالذكر  جدير 
ج���دي���ر ش���ه���د خ�����الل ال��ف��ت��رة 
السابقة اختناقات عديدة، تركت 
البقاء  إلى  المسافرين يضطرون 

فيه لساعات مطولة.

بأعمال  ال��ق��ائ��م  اس��ت��ع��رض 
رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم 
في ليبيا ومنسق البعثة، ريزدون 
أحرزته  ال��ذي  التقدم  زينينغا، 
اللجنة في اجتماع له مع أعضاء 
المشتركة  العسكرية  اللجنة 
الشرقية  المنطقة  ع��ن   5+5
للقوات  العامة  للقيادة  التابعين 
الليبية، أمس  العربية  المسلحة 
األربعاء في مدينة بنغازي خالل 

زيارة له مدتها يومان.
وأف�������ادت ال��ب��ع��ث��ة األم��م��ي��ة 
تويتر  ل��ه��ا ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  ف���ي 
مع  اآلراء  ت��ب��ادل  زينينغا  ب��أن 
ال��ع��س��ك��ري��ي��ن ال��خ��م��س��ة، ح��ول 
ت��ب��ع��ات االن���س���داد ال��س��ي��اس��ي 

الراهن على الوضع األمني في 
األخيرة  واالشتباكات  ال��ب��الد، 
في  المسلحة  التشكيالت  بين 

ط��راب��ل��س وم��ص��رات��ة، وإغ��الق 
أجزاء من الطريق الساحلي.

وأش������اد زن��ي��ن��غ��ا ب��ال��ت��ق��دم 

األمني  المسار  ف��ي  المستمر 
األخير  االجتماع  ذلك  في  بما 
ال������ذي ج���م���ع ب���ي���ن ق���ي���ادات 
الليبي ولجنة  عسكرية للجيش 
مشيًرا  طرابلس،  في   )5+5(
إل��ى ال��ه��دوء ال��ع��ام ف��ي معظم 

مناطق ليبيا.
رئيس  بأعمال  القائم  وح��ّث 
بيان  وفق  المتحدة،  األمم  بعثة 
مواصلة  على  اللجنة  البعثة، 
جهودها نحو تنفيذ اتفاق وقف 
إطالق النار وإسهامها في إعادة 
العسكرية،  المؤسسات  توحيد 
نتائج  س��ي��ح��ق��ق  ال����ذي  األم����ر 
إيجابية تتدارك التحديات التي 

طال أمدها في ليبيا.
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الماضي  الخميس  ي��وم  صباح  اختتمت 
قاعة  ف��ي  للنفط  العربي  الخليج  بشركة 
ال��دورة  المعلومات  تقنية  بمبنى  التدريب 
م��ب��ادئ  ب��ع��ن��وان  المتخصصة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
السالمة ومكافحة الحرائق والتي استهدفت 
مستخدمي إدارات النقل ، واالمن الصناعي 
ال��دورة  تنفيذ  تم  حيث   ، 16م��ت��درب  لعدد 

تحت إشراف إدارة التدريب والتطوير .
وحضر اختتام الدورة السيد بشير رشوان 
والسيد   ، والتطوير  التدريب  إدارة  مدير 
 ، الصناعي  االم��ن  منسق  المغربي  ادري��س 
والسيد عبدالباسط امحيور منسق السالمة 
وال���ق���ى ال��ب��رن��ام��ج ال��س��ي��د م��ح��م��د جمعة 

الشاعري .
رش��وان  بشير  السيد  القى  الختام  وف��ى 
المتدربين  مهنئاً  كلمة  التدريب  إدارة  مدير 
إدارة  ان  ومنواهاً  بنجاح  البرنامج  بإتمام 
بكافة  التدريبية  البرامج  ستواصل  التدريب 
كل  وان   ، للشركة  التابعة  والحقول  المواقع 
مستهدف  العربي  الخليج  بشركة  مستخدم 
بالدورات التدريبية الداخلية والخارجية وفق 
البرامج والخطط المعدة لذلك ، وإن إدارة 
التدريب وبعد التوقف بسبب جائحة كورونا 
شأنها  من  التي  التدريبية  البرامج  ستكثف 
الرفع من مستوى المستخدمين بالشركة في 
نهاية  وفى  والفنية  اإلداري��ة  المجاالت  كافة 
الدورة تم توزيع شهادات إتمام البرنامج على 

المتدربين.

شركة  إدارة  مجلس  رئيس   / السيد  قام 
برفقة  والغاز  النفط  لتصنيع  نوف  ال  راس 
السادة أعضاء مجلس اإلدارة ، بزيارة للميناء 
لالطمئنان علي سير أعمال الطالء الخاصة 

"بمشروع طالء إنشاءات الميناء".
رقم  ق���رار  اإلدارة  مجلس  أص���در  حيث 
)76 ( لسنة 2020 م لكي يتم تنفيذ هذا 
اإلدارات  طريق  عن  ذات��ي  بشكل  المشروع 
بالشركة بعد أن كان في السابق  المختصة 

ينفذ عن طريق التقاول . 
المختصة  الفنية  الفرق  باشرت  وبالفعل 
طالء  ف��ي  بالشركة  اإلدارات  مختلف  م��ن 
وخط  االن��ت��اج  وخ��ط��وط  ودع��ائ��م  المعدات 
التآكل  ع��وام��ل  لمجابهة  للميناء  االط��ف��اء 
وكذلك إستبدال حامالت الكوابل والمساند 
الفنية  والقياسات  المعايير  وفق  الحديدية 

المطلوبة .
األعمال  هذه  مثل  تنفيذ  أن  إلى  ونشير 
المهمة يؤكد مرة أخرى أن مستخدمي هذا 
الصرح الصناعي الوطني الهام هم أصحاب 
في  القطاع  ش��رك��ات  مستوى  على  التميز 
تنفيذ العديد من األعمال المهمة و الصعبة 
عن  بعيًدا  وإتقان  وبكل حرفية  ذاتي  بشكل 
ويستنزف  يرهق  ال��ذي  المباشر  ال��ت��ق��اول 

الموارد المالية للشركة .

اختتام الدورة التدريبية المتخصصة تحت 
عنوان : مبادئ السالمة ومكافحة الحرائق

متابعة مشروع طالء 
إنشاءات ميناء راس النوف

ازدياد الخطوط المالحية دليل تعافي ميناء بنغازي ُرغم غياب دعم الحكومات
الديوان – وال

تقرير: هدى العبدلي
الخطوط المالحية القادمة لميناء 
ازدي��اد ملحوض  البحري في  بنغازي 
في الفترة األخيرة، وهذا يعطي مؤشر 
الستعادة الميناء عافيته بعد الخسائر 
الكبيرة التي لحقت بها نتيجة الحرب 
على اإلرهاب، فقد كان ساحة للحرب 
الوطني،  والجيش  اإلرهابيين  بين 
الميناء  آليات  المتطرفين  واستخدام 

في إغالق الشوارع.
ويقول رئيس مكتب اآلليات ورئيس 
الليبية  ب��ال��ش��رك��ة  ال��م��ع��دات  ق��س��م 
األصيفر  حسين  محمد  للموانىء 
“بالنسبة  إن��ه   – “وال”  لمراسل   –
لألضرار التي لحقت بآليات الشركة 
تفوق  اإلره���اب  على  الحرب  بسبب 
آليتين  ب��ص��ي��ان��ة  وق��م��ن��ا   ،%  90
فقط، وأما باقي اآليات المتمثلة في 
)تلكسات أو تركات( يحملن 45 طًنا، 
والمقطورات وعددهن )4( فهن شبه 

منتهيات وال فائدة من إصالحهن”.
وت��اب��ع األص��ي��ف��ر: “ق��دم��ن��ا مقترح 
يزيد  الكابتن  اإلدارة  مجلس  لرئيس 
ب��ض��رورة ش��راء شاحنات  ب��وزري��دة، 
نوع )افكو( موديل 2016 و2018، 
وه����ذه ال��ش��اح��ن��ات م��ت��وف��رات في 
على  الموافقة  تم  وبالفعل  ال��س��وق، 
شاحنة   )15( ع��دد  وش���راء  الطلب 
مبدئًيا، وبعد فترة بسيطة تم تزويدنا 
الموديل  نفس  شاحنة   )15( بعدد 
ون��ف��س ق��ط��ع ال��غ��ي��ار واإلط������ارات، 
وتسهيل  صيانتهن  تكلفة  من  للتقليل 
تملك  واليوم  عليهن،  التدريب  عملية 
يزيد  اآلل��ي��ات  م��ن  أس��ط��ول  الشركة 
كلها  بالمقطورة،  شاحنة   )40( على 
بحيث  إختيارها  ت��م  الموديل  نفس 
على  ليسهل  التوماتيك  بآلية  تعمل 

العمال قيادتهن”.
وت��اب��ع األص��ي��ف��ر: “ه���ذه اآلل��ي��ات 
إل��ى  ال��ح��اوي��ات  ن��ق��ل  علينا  سهلت 
قياسي،  وقت  في  التخزين  ساحات 
في  حاوية   )630( بنقل  قمنا  فقد 
نستغرق  كنا  وسابقا  فقط،  يومين 
إن��ج��از العمل على  وق��ت أط��ول ف��ي 

تفريغ السفن الراسية في الميناء”.
وعن شاحنات نقل الحبوب وملكيتها 
للشركة من عدمه؛ قال األصيفر:”من 
يفتقر  ب��ن��غ��ازي  ميناء  إن  ال��م��ع��روف 
بتفريغ  نقوم  لهذا  الحبوب،  لصومعة 
مثل  الصب  بمواد  المحملة  السفن 
القمح والشعير والذرة عن طريق آالت 
ونقلهن،  المغراف  أو  الحبوب  شفط 
يتم بشكل مباشر من السفينة للوكيل، 
فنحن ال نملك مكان لتخزينها، وذلك 
بعد التنسيق مع جمعية النقل، وتكلفة 
نملك  ال  فنحن  الوكيل  على  النقل 

شاحنات نقل الحبوب السائبة”.
وب���ش���أن ال���ط���رق داخ����ل ال��م��ي��ن��اء 
وساحات التخزين؛ يقول : “تم رصف 
وتوسيع  الميناء  داخل  الطرق  جميع 
س��اح��ات  والزال�����ت  اآلخ����ر،  بعضها 

التخزين تحتاج ألعمال الصيانة”.
جليانا  ميناء  ف��ي  رص��ي��ف  وح���ول 
البحري؛ يتحدث األصيفر: “األرصفة 
بنغازي؛  ميناء  في  عليها  نعمل  التي 
مؤهلة  أرص��ف��ة   9 ل��  ع��دده��ا  يصل 
توسيعها  وت���م  ال��س��ف��ن،  الس��ت��ق��ب��ال 
اإلنارة  بأعمدة  وتزويدها  وصيانتها 

لتسهيل العمل ليال”.
قسم  في  العمال  عدد  وبخصوص 
على  العمل  تقسيم  وآل��ي��ة  المناولة 
عدد  “نعم  األص��ي��ف��ر:  ق��ال  السفن، 
ال��ع��م��ال ك��اف��ي؛ ول��دي��ن��ا ف��ائ��ض في 
العدد، وبالنسبة لتقسيم العمل نعمل 
بنضام الورديات، فعند رسو السفينة 
راف��ع��ة  تكليف  ي��ت��م  ال��رص��ي��ف  ع��ل��ى 
وشاحنات،  أرضية  لواقط   )2( عدد 
ويتم تكليف )6( عمال في كل وردية 

بنضام )3( ورديات في اليوم الواحد، 
وهناك عمال مكلفين بصيانة اآلالت 
لضمان سالمة  عمل  وردي��ة  كل  بعد 

العامل واآللة في نفس الوقت”.
إج��راءات  بشأن  األصيفر  وأوض��ح 
من  العامل  لحماية  المتبعة  السالمة 
بمبدأ  نعمل  “نحن  قائال:  طارئ  أي 
في التأني السالمة، ولو شعر العامل 
بأي خلل في اآللة عليه يقوم بإطفائها 
واالت��ص��ال  ف��ي مكانها  وه��ي  ف����وًرا، 
بإدارة قسم المناولة والتبليغ عن أي 
المجازفة  وعدم  نوعه،  كان  أًيا  خلل 
وسيارات  اآلل��ة،  أوسالمة  بسالمته 
اإلسعاف والمطافي دائًما على أهبة 
أي  يسجل  لم  اآلن  وإل��ى  االستعداد 

حادث يذكر”.
سائقي  أن  إل��ى  األصيفر  ويشير 
اآلليات تلقو دورات تدريبية؛ مضيًفا: 
“أنا نفسي أعطيت دورة تدريبية في 
كيفية قيادة اآلليات بأنواعها، ونحن 
حريصين على تجديد رخصة القيادة 
للسائقين، وتبدأ الُرخص من الدرجة 
ال��م��رور  إدارة  م��ن  وتستلم  ال��راب��ع��ة 
كفاءة  لرفع  دورات  وهناك  بنغازي، 
والعاملين  أسبوعين،  مدتها  العامل 
دائًما  والموازين  اآلليات  وح��دة  في 
هناك  كانت  س��واء  للعمل  مستعدون 

سفينة راسية أو ال”.
وأكد األصيفر أنه بعد الحرب على 
واستقالله  الميناء  وتحرير  اإلرهاب 
حادث  أي  يحدث  لم  المركزية،  من 
يذكر سواء أعطال في اآلليات مقارنة 
من  االستقالل  قبل  السابقة  بالفترة 
المركزية، وذلك راجع للعناية وأعمال 
ال��ص��ي��ان��ة ال���دوري���ة، وأي��ًض��ا ح��رص 
ال��ع��ام��ل على اآلل���ة، وه��ن��اك دائ��ًم��ا 
العمل،  إلن��ج��از  العمال  بين  تنافس 
التي  وال��م��ك��اف��آت  ال��ح��واف��ز  بسبب 

وفرتها اإلدارة للعامل.
ون���وه األص��ي��ف��ر إل��ى ج��ه��ود إدارة 
ولكل  ل��ل��م��وان��ىء،  الليبية  ال��ش��رك��ة 
وقسم  اآلل��ي��ات  مكتب  ف��ي  ال��زم��الء 
بنغازي  ميناء  نهضة  في  المعدات، 
الكامل  الحكومات  دعم  غياب  رغم 

للميناء.

القطراني يبحث أزمة الحبوب العالمية وتبعاتها على االقتصاد الليبّي
ن������اق������ش ن����ائ����ب 
رئ��ي��س ال����وزراء علي 
ال����ق����ط����ران����ي، ي���وم 
الماضي،  الخميس 
مع  بنغازي،  بمدينة 
مندوب شركة “باجس 
النمساوية  ق����روب” 
ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ف��ي 
والتجارة  االستثمار 
ف���ي م���ج���ال زراع����ة 
وإنتاج الحبوب أحمد 
آت��اس��ي؛ أزم��ة نقص 
ال��ح��ب��وب ال��ع��ال��م��ي��ة 
الحرب  عن  المترتبة 

الروسية األوكرانية.
االجتماع  وح��ض��ر 

ال��وزراء  رئيس  نائب 
سالم الزادمة، ونائب 
لشركة  العام  المدير 
النور القابضة محمد 
والخبير  ع��ل��ي،  آدم 
التصنيع  م��ج��ال  ف��ي 

ال���م���ه���ن���دس رأف����ت 
الشويان.

وأك����د ال��ق��ط��ران��ي 
خالل اللقاء؛ ضرورة 
التسهيالت  ت��ق��دي��م 
والمالية  القانونية 

ال�����الزم�����ة إلن���ج���از 
ه����ذه ال��م��ش��روع��ات 
االس�����ت�����ث�����م�����اري�����ة، 
م����ن خ�����الل ق���ان���ون 
الليبي،  االس��ت��ث��م��ار 
ال�����ذي ي���ت���واف���ق مع 

الحكومة  ت��وج��ه��ات 
ف��ي دع���م االق��ت��ص��اد 

الوطنّي.
ك����م����ا دع�������ا إل����ى 
ضرورة إنشاء صوامع 
الليبية  الموانئ  في 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، ن��ظ��را 
الجغرافي  لموقعها 
القريب من السواحل 
ودول  األوروب������ي������ة 
ال��ج��وار اإلف��ري��ق��ي��ة؛ 
اإلن��ت��اج  ح��اج��ة  لسد 
الحبوب  من  المحلي 
ف�����ي ظ�����ل األزم�������ة 

العالمية الراهنة.



شحات  بلدية  عميد  ق��ام 
ال��م��ك��ل��ف ص���الح ب��وال��ش��ع��ر 
اإلداري  ال��م��ج��م��ع  ب���زي���ارة 
ق���رن���ادة  “ال��م��ق��ر ال��س��اب��ق  
للحكومة المؤقتة” رفقة فريق 
التابعين  المهندسين  م��ن 
المشروعات بجامعة  لمكتب 

السنوسي  علي  ب��ن  محمد 
وذلك لإلطالع  على المبنى  
وب��ح��ث إم��ك��ان��ي��ة اس��ت��خ��دام 

المجمع كفرع للجامعة.
الفريق  أب��دى  جانبه  من   
وف��رص  بالمجمع  إع��ج��اب��ه 
وإن  خاصة  منه،  اإلستفادة 

تسعى جاهدة  بلدية شحات 
إلستخدامه في مشاريع ذات 
فائدة كبيرة تعود بالنفع على 
لدعم  باإلضافة  المجتمع، 
خدمتها  تطوير  في  توجهها 
لدعم التعليم داخل حدودها 

اإلدارية.

عميد  إن  بالذكر  الجدير 
بودرويشة؛  حسين  البلدية 
ك���ان ق��د اج��ت��م��ع ف��ي وق��ت 
الجامعة  رئ��ي��س  م��ع  س��اب��ق 
الدكتور موسى عبد الشفيع، 
بشأن إمكانية االستفادة من 

المجمع اإلداري .

التسييري  المجلس  رئ��ي��س  بحث 
لبلدية طبرق فرج  بوالخطابية خالل 
اجتماعه مع حكماء  المدينة عدد من 
المشاكل التي  تواجه البلدية  أبرزها 
م��ش��ك��ل��ة ش��رك��ة ال��خ��ل��ي��ج وال��ص��رف 
في  ال��س��وداء  المياه  وطفح  الصحي 
األعطال  بسبب  األم��اك��ن،  م��ن  ع��دد 

التي تعاني منها  محطات الرفع . 

وأكد بوالخطابية أن البلدية دفعت 
هذه  إص���الح  أج��ل  م��ن  كبيرة  مبالغ 
األمر يخص  أن هذا  رغم  المحطات 
ال��ش��رك��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ي��اه وال��ص��رف 

الصحي.
الحكماء  من  بوالخطابية  وطالب 
واإلتصال  البلدية  ومساندة  الوقوف 
ب��ك��ل ال��ج��ه��ات األم��ن��ي��ة واإلداري������ة 

المشاكل  ه��ذه  لحلحلة  والمسؤولين 
والصرف  للمياه  العامة  الشركة  مع 

الصحي.
من جانبها قدمت إدارة المشروعات 
يبين   م��رئ��ي  ع��رض  للبلدية  التابعة 
أع��م��ال ال��ت��خ��ري��ب واألع���ط���اب التي  
تعاني منها محطات الرفع بالمدينة .

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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بلدية شحات
تبحث إمكانية استخدام مقر المجمع اإلداري فرعًا لجامعة محمد بن علي السنوسي

فرج بوالخطابية :
 محطات الرفع تعاني وبلدية طبرق دفعت مبالغ 

كبيرة إلصالحها رغم عدم اختصاصها 

َشرعت بلدية بنغازي في تنفيذ َموقف 
للسيارات بمنطقة سيدي حسين، ِبجوار 
اإلسالمية  وال��ش��ؤون  األوق���اف  مكتب 
الموقف   تنفيذ  أعمال  وتشمل  بنغازي 
الصحي  الصرف  مياه  لتصريف  شبكة 

،إضافة  األمطار  مياه  لتصريف  وشبكة 
ال��ع��ام��ة لموقف  إل���ى أع��م��ال اإلن�����ارة 

السيارات .
للبلدية  اإلع��الم��ي  المكتب  وبحسب 
مشاريع  ضمن  تأتي  األعمال  هذه  فإن 

بنغازي،  لمدينة  اإلستقرار  إعادة  لجنة 
تحت  مكتب المشروعات بالبلدية.

تتراكم فيه  المذكور  الموقع  أن  يذكر 
األمطار  ومياه  الصحي  الصرف  مياه 

بسبب تهالك شبكات التصريف.

ال��ت��ق��ى ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة ال��خ��م��س 
البلدي  المجلس  وعضو  بشير ضو 
ف���رج ال��ب��ك��وري ب��ع��دد م��ن أه��ال��ي 
البلدية  دي��وان  بمقر  الخمس  بلدية 
وذلك  الماضيين  اليومين 
مطالبهم  في  للنظر 
على  اإلحتجاجهم 
إق�����ام�����ة م��ص��ن��ع 
أس���م���ن���ت داخ����ل 
م��ن��ط��ق��ة ق���وق���اس 
لما  ن��ظ��راً  ال��خ��م��س، 
عانت منه المدينة وأهاليها من تلوث 
وعد  وق��د  األم���راض،  وكثرة  للبيئة 
الجهات  بمخاطبة  البلدية  عميد 
ذات االختصاص واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة حيال هذه المطالب.

ناقش نائب رئيس الحكومة الليبية  
السيد /علي القطراني  وضع حلوالً 
وذل��ك  خالل  الوقود  ُش��ح  لمشكلة 
عن  النائب  موسع  حضره  اجتماع 
م��دي��ن��ة س���رت زاي���د ه��دي��ة، وكيل 
عميد  اقعيم،  فرج  الداخلية  وزارة 
مختار  س��رت  بلدية 
مديري  المعداني، 
ش��رك��ات ال��راح��ل��ة 
وليبيا  وال���ش���رارة 
م��ال��ك��ي   و  ن���ف���ط 
في  الوقود  محطات  

المدينة.
تزويد   آلية  الحضور على  واتفق  
لكل  الطهي  غاز  وتوفير  المحطات 
رخصة   12 تبلغ  وال��ت��ي  ال��رخ��ص 

بدون استثناء .

أهالي بلدية الخمس:
إقامة مصنع اسمنت يعرض 

المدينة للتلوث 

نائب رئيس الحكومة الليبية
يبحث مشكلة ُشّح الوقود بسرت

بلدي بنغازي يشرع في تنفيذ َموقف للسيارات بمنطقة سيدي حسين



البلدي  المجلس  عضو  شاركت 
جميلة  م/  غ����دام����س   ب��ب��ل��دي��ة 
ال��ب��خ��اري ف���ي م��ؤت��م��ر ع��ض��وات 
أقيمت  ال��ذي   البلدية  المجالس 
المهاري  ف��ن��دق  بقاعة  فاعلياته 
بالعاصمة طرابلس  تحت إشراف 
مكتب تمكين المرأة بوزارة الحكم 
المنظمة  م��ع  بالشراكة  المحلي 
األمريكية  )الوكالة  تقارب  الدولية 

للتنمية الدولية(.

عضوات  مشاركة  الملتقى  ضم 
ال��م��ج��ال��س ال��ب��ل��دي��ة ب��م��دن ش��رق 
البالد  وتم خالله  وغرب وجنوب 
م��ن��اق��ش��ة أه���م ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 
البلدية  المجالس  عضوات  تواجه 
فئة  ع��ن  والمنتخبات  ليبيا  ف��ي 
النقاش  حلقات  وشملت  ال��م��رأة، 
في  وحقوقها  دوره��ا  ضمان  سبُل 
المجالس البلدية، وتعزيز قدراتها 
مراكز  تطوير  في  العضوات  ودور 

تدريب المرأة بالبلديات، كما تناول 
المؤتمر بحث  السياسات المتبعة 
من قبل وزارة الحكم المحلي لدعم 
عضوات المجالس البلدية وتسهيل 
إجراءاتهم وتعزيز التواصل معهم، 
الخدمات  أفضل  تقديم  وتطوير 
للمواطنين والنساء في ربوع الوطن 
ال��م��رأة ش��ري��ك حقيقي  ب��اع��ت��ب��ار 
تنمية  بناء  أجل  من  فاعل  ووطني 

حقيقية ومستدامة.

برنامج  ت���راغ���ن    ببلدية  ان��ط��ل��ق 
مجال  في  محترفين   مدربين  إعداد 
الصناعات الغذائية  و تصميم األزياء 
دعماً  وذل��ك  والحالقة    التجميل  و 

لمشروع تأسيس مركز تدريب المرأة 
والطفل والشباب  المختص بالجانب 
الدعم  برنامج  يعد  ضمن  و  المهني 
ومنظمة   VNG منظمة  من  المقدم 

DRI وسيكون البرنامج ضمن سلسلة 
المحلية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��م��راح��ل  م��ن 
في  للمركز  خبراء  ليكونوا  والدولية 

المجاالت المذكورة.

عقد عميد بلدية المرج – رئيس 
صلهوب،  ول��ي��د  الفرعية  اللجنة 
اجتماًعا مع أعضاء اللجنة الفرعية 
اإلسكان  مبادرة  لتنفيذ  المشكلة 
والتي  المحتاجة  واألس��ر  الشبابي 
تتكون من مصرف االدخار، صندوق 
ال���زك���اة، ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة، 
مكتب الشباب – عضو عن العمل 

التطوعي(.
ه����ذا وت����م خ����الل االج���ت���م���اع؛ 
مناقشة األلية التي سيتم تنفيذها 
اتخاذها  سيتم  التي  وال��خ��ط��وات 

في تنفيذ هذه المبادرة على أرض 
قرار  في  ورد  ما  وتنفيذ  ال��واق��ع، 
اللجنة العليا رقم )4( بشأن اعتماد 

وفق  الفرعية  اللجان  عمل  وآليات 
القرار  في  المذكورة  نماذج  ع��دة 

المشار إليه.

7 بلديات
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بلدية غدامس 
تشارك بمؤتمر عضوات المجالس البلدية

تراغن
تطلق برنامج مدربين محترفين

ام��ه��ل��ت ب��ل��دي��ة درن����ة ال��ت��ج��ار وأص��ح��اب 
ال��ش��رك��ات ال��ع��ام��ة وال��خ��اص��ة وأص��ح��اب 
لوحات  بتركيب  المخالفين  التجارية  المحال 
إعالنية ومظالت وعرض السلع بدون تسوية 
أوضاعهم مع وحدة الدعاية واإلعالن بديوان 
المجلس البلدي درنة، مدة أسبوعين لتسوية 
نشرته  ال��ذي  التعميم  تاريخ  من  أوضاعهم 
التواصل  موقع  على  الرسمية  عبر صفحتها 
بإزالة  ستقوم  حيث  بوك،  فيس  االجتماعي 
إذا  أصحابها  ومخالفة  والمضالت  اللوحات 
لقانون  نفاذاً  وذلك  أوضاعهم  تسوية  يتم  لم 
 2012 لسنة   )59( رق��م  المحلية  اإلدارة 
رق��م  المحلي  ال��ح��ك��م  ب��ق��راروزي��ر  وم��اج��اء 
)1475( لسنة 2022 بشأن اعتماد الحد 
والمضالت  الالفتات  رس��وم  لقيمة  األعلى 

بالمحال التجارية والشركات.

ب��ل��دي��ة األب���ي���ار  خ���الل اليومين  ب��اش��رت 
الماضيين برصف الطريق المزدوج الرئيسي   
للمدخل الغربي  للبلدية   وذلك بعد  قرب  
الواقعة  ال��ش��وارع  باقي  رص��ف  من  اإلنتهاء 
بالقرب من مدرسة محمد  موسى و مديرية 
األم��ن   حيث   وصلت نسبة اإلنجاز  فيها 
إلى ٪90 وسيتم  إستكمال باقي )البندورات  

والبالط( خالل  هذا األسبوع.

بلدية درنة

تمهل أصحاب الشركات 
والمحال التجارية اسبوعين 

لتسوية أوضاعهم

بلدية األبيار أعمال رصف طرق

 اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لتنفيذ 
مبادرة اإلسكان الشبابي ببلدية المرج
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ثقافية

تصحيحات في السجل المدني
الزحاف"  الناجي بوبكر  انا "عبدالله  اعلن 
يونيو   1 ه��و  الصحيح  م��ي��الدي  ت��اري��خ  ب��أن 
1968م وليس كما ورد خطأ 1 يونيو 1958م 
السجل  بسجالت   632693 العائلة  ورقة  في 

المدني / درنة.
 ------------------

اعلن انا "محمد فضل الله سليمان الدرسي" 
ورقة عائلة رقم 7469 ورقم القيد 633532 

بأن تاريخ ميالدي الصحيح هو 1962م وليس 
 / المدني  السجل  سجالت  في  خطأ  ورد  كما 

درنة.
------------------

ع��ب��دال��واح��د  فتحي  "أوري�����دة  ان���ا  اع��ل��ن 
وليس  الصحيح  أسمي  هو  هذا  بأن  أهويدي" 
 / المدني  السجل  سجالت  في  خطأ  ورد  كما 
القيد  ورق��م   10544 رقم  عائلة  ورق��ة  درن��ة 

.2250741
----------------

ان���ا "ع��ب��دال��ح��ف��ي��ظ ع��ل��ي محمد  اع��ل��ن 
القيد  ورقم   15745 رقم  عائلة  ورقة  حماد" 
555624 بأن تاريخ ميالدي الصحيح هو 24-

12-1962م وليس كما ورد خطأ في سجالت 
السجل المدني / تاكنس.

أنا ال أكتب لكم هنا عن زمٍن محدد، 
بل أكتب عن ثقافة زمن ما، ثقافة مات 
الثقافة  تلك  لكنها  موتاً،  وشبع  زمنها 
التي ال تريد أن تموت بموت زمنها، بل 
إنها  والتواجد،  االستمرار  في  ترغب 
ثقافة ترفض التنازل وتطلب التمديد .

هذه هي مشكلتنا مع بعض األزمات 
التي نعيشها، إنها أزمات عابرة للزمن، 
وتطور  العصور  م��رور  لمنطق  مقاومة 
اخترت  وما  المناهج،  وتبدل  األفكار، 
لثقافة  كنموذج  إال  الوسطى  ال��ق��رون 
عاشت عصراً بمثابة واسطة العقد بين 
والالفت  األهمية،  غاية  في  عصرين 
ظالميته  رغ��م  عصرها  أن  األم��ر  ف��ي 
طياته  في  حمل  الخلف،  إلى  ونكوصه 
بذوراً نمت فيما بعد، وأعطتنا حضارة 
مزدهرة وفكراً مستنيراً، إنه إذن الظالم 
الذي تأبط نوراً ومضى يطرق األبواب 

بال ملل .
لثقافة  القياسية  المواصفات 

القرون الوسطى : 
نتلمس مالمح هذه  أن  اآلن  لنحاول 
الفور  على  نكتشف  وس��وف  الثقافة، 
قليلة  مجتمعات  في  تعيش  ثقافة  أنها 
قليلة  المعرفية  أدوات��ه��ا  االمكانيات، 
هذه  تطوير  ف��ي  ورغبتها  وشحيحة، 
بالرفض  دائ��م��اً  تصطدم  االمكانيات 
وال��ت��ج��ه��م واالع���ت���راض م��ن ق��ب��ل ق��وى 
وكما  المجتمعات،  ه��ذه  داخ��ل  فاعلة 
في  الوسطى  القرون  في  الحالة  كانت 
دائماً  نتخذها  أن  يمكن  التي  أوورب���ا 

مضرب مثل للمزيد من التوضيح . 
يعرف  ال  لمجتمع  ثقافة  أيضاً  إنها 
كما  تماماً  متخلف،  مجتمع  أن��ه  فعاًل 
لم  الوسطى  ال��ق��رون  مجتمعات  كانت 
تكن تعرف أنها سوف تحمل هذا االسم 
الوسطى  ال��ق��رون  فمصطلح  ب��ال��ذات، 
إال في فترة الحقة،  ينتشر  لم  تحديداً 
وأفراد هذه المجتمعات كانوا يعتقدون 
ثورية  مرحلة  يعيشون  أنهم  جازمين 
بامتياز عبرت بهم من هيمنة الحضارة 
يعيشونه  أصبحوا  واق��ٍع  الى  الرومانية 

وكفى، دون قدرة على تقييمه .
داخلها  في  تجمع  ثقافة  أيضاً  وهي 
العديد من األفكار والمناهج والثقافات، 
تعيشها  التي  للمرحلة  الرخو  فالجسد 
يسمح دائماً باالختالط بنماذج محتلفة 
من أنماط السلوك وطرق التعامل، لكنه 
اإلقصاء  فعل  عليها  يمارس  ذلك  بعد 
بمنتهى  وي��ع��ام��ل��ه��ا  وال��ش��ك،  وال��ري��ب��ة 
الصرامة، وتصرف معها بمنتهى الحذر.

وكأنها  ش��رس��ة،  ثقافة  أي��ض��اً  ه��ي 
اكتسبت مناعًة من األحداث التي مرت 
بها في زمنها األصلي فتحولت إلى كائن 
مراوغ عنيد ال يمانع في استعمال أنيابه 
إذا اقتضت الضرورة، فالقرون الوسطى 
نحو  عبور  جسر  كانت  ضبابيتها  رغم 
األفضل، فحتى على مستوى اللغة كانت 
رحماً تكونت فيه ونمت اللغة االنجليزية 
والسنسكريتية  الالتينية  من  مستفيدة 

أنها استضافت  االيسلندية، كما  وحتى 
ث��ق��اف��ات ال��س��ك��س��ون وال��ي��ون��ان وحتى 
بمرور  يتغيرون  ب��دأوا  الذين  البرابرة 
الزمن، صحيح أنها كانت صارمة جداً 
األقل  على  لكنها  الخليط،  ه��ذا  بحق 
منحتهم الفرصة في التعبير، وإن كانت 
تذيقهم مر العذاب بعد ذلك، وصحيح 
لكنها  وتصادر،  وتمنع  تقمع  كانت  أنها 
ترضخ  كانت  السنين  مئات  م��رور  مع 
أن  إال  ومنطقه.  العلم  لسلطة  تدريجياً 
اآلن  لكم عنها  أكتب  التي  الثقافة  هذه 
هي ثقافة بعيٍن واحدة، ال تنظر إال إلى 
الجانب الذي يناسبها هي، وهي أيضاً 
ثقافة انتقائية بامتياز، اختارت ثوابتها 
إلى  الصحيحة  الثوابت  أنها  وق���ررت 
نهاية الدهر، وهي على أتم االىستعداد 
إلنزال أبشع ما يمكن تصوره من عقاب 

بالمخالفين. 
هي أيضًا ثقافة عقيمة ..

)وه���ذا ه��و ال��ك��ارث��ي ال��ي ال يمكن 
احتماله (، هي ثقافة لن تنتج إال نفسها، 
وال تريد أن تخطو ولو ربع خطوة إال إلى 
الوراء فقط، إذ أن عالقتها بالمسنتقبل 
إلى حٍد ال يُصدق،  هي عالقة عدائية 
ف��ك��ل م��ا ي��ش��ده��ا م��ن ح��ن��ي��ٍن ه��و إل��ى 

الماضي فقط وال شيء سواه .
إن ث��ق��اف��ة ال��ق��رون ال��وس��ط��ى ه��ذه 
ذكرها،  م��ن  الب��د  أخ��رى  صفة  تمتلك 

عصرها،  بانتهاء  تنتهي  ال  ثقافة  إنها 
لهذا نحن نكتب اآلن عنها، مدركين أنها 
بانقضاء  تنقض  لم  فهي  بيننا،  تعيش 
في  أنها  بل  بعد،  تمت  لم  إنها  وقتها، 
بعض المجتمعات تزدهر وتتكاثر وتنمو، 
لكنها ال تسير في نفس الخط المعتاد 
بل  األصلية،  نسختها  فيه  سارت  التي 
المنطقة  تلك  عند  مكانها  ت��راوح  أنها 
المؤرخين  بعض  التي سماها  الرمادية 
فكيف  المظلمة"،  "العصور  ي��وم  ذات 
هذه  ش��رح  في  قدماً  نمضي  أن  يمكن 

الحالة ؟
التربص بالجديد :

)) السماء قبة صلبة القوام تم تركيبها 
فوق األرض، واألجرام السماوية أضواء 
معلقة فيها.((، هذه كانت حقيقية ثابتة 
أما  الوقت،  ذل��ك  في  النقاش  تقبل  ال 
القديس الشهير "فيال سطوريوس" فلم 
يجد حرجاً في نشر مقالة يقول فيها )) 
إن إنكار القول بأن الله يجلب األجرام 
ليعلقها  ليلة  كل  خزائنه  من  السماوية 
في السماء هو هرطقة صريحة، وإنكار 

للمعتقد الكاثوليكي.((
بالنسبة  األم���ور  تسير  كانت  هكذا 
لنظرة الكنيسة لعلم الفلك، فاألرض هي 
تدور حولها  الكون، وكل األجرام  مركز 
بما فيها الشمس، وهي نظرية استمدت 
لهذا  ال���ت���وراة،  ن��ص��وص  م��ن  إثباتاتها 

تحولت مع كل ملحقاتها وتفاصيلها إلى 
منشور مقدس ليس سهاًل على االطالق 
أن يعترض عليه بشر، لهذا كان طريق 
علماء مثل "كوبرنيكس" و"جاليلو" صعباً 
التفتيش  ومحاكم  بالموت  مليئاً  شائكاً 

وكل ما يمكن تصوره من ازدراء. 
ترفض  هنا  الوسطى  القرون  ثقافة 
مناقشة  حتى  ت��رف��ض  إن��ه��ا  ال��ت��ن��ازل، 
تعثر  أن  سهولة  بكل  ويمكنك  الجديد، 
ع��ل��ى م��ل��ي��ون "ك��وب��رن��ي��ك��س"، وم��ل��ي��ون 
من  النظر  تمعن  أن  بمجرد  "غاليلو" 
تمتليء  التي  الشرق  عوالم  في  حولك 
باألفكار الجديدة لكنها تمنع من تنفس 

ما تستحقه من هواء .
العيش خارج الزمن :

ثقافة تعيش خارج زمنها�  إنها أيضاً 
المجتمع  ف��ي  ي��ح��دث  م��م��ا  ف��الش��يء 
االهتمام  يستحق  ما  يعنيها  وال  يهمها، 
من أمور المعيشة وما يعانيه الناس من 
مصاعب، لكنها تهتم فجأة، وتشهر كل 
أسلحتها إذا ما تعلق األمر بفكرة جديدة 
أو محاولة للوصول إلى معرفة أو جهد 

يبذل لنشر ثقافة أو ترسيخ علم. 
ك��ل ش���يء ك���ان م��ن��ه��اراً، وح��ت��ى في 
األول"  "هنري  الملك  اضطر  االقتصاد 
ال��س��ارق  ي��د  قطع  عقوبة  تطبيق  إل��ى 
 97 أص��ل  من   49 أن  اكتشف  عندما 
النقود  س��ك  ف��ي  ل��دي��ه  العاملين  م��ن 

ويقومون  أعمالهم  ف��ي  يغشون  ك��ان��وا 
بتزوير العملة، فأصدر أمراً بقطع 49 
األب��واب  على  بالمسامير  وتثبيتها  ي��داً 
رائحة  لكن   . السك  ل��دار  الخارجية 
الفساد لم تكن هي الوحيدة التي فاحت 
وأزكمت األنوف، ففي العصور الوسطى 
الكلمة،  بمعنى  ق��ذرة  ال��ش��وارع  كانت 
الحيوانات  يذبحون  ال��ج��زارون  وك��ان 
يسيل  ال���دم  وي��ت��رك��ون  دكاكينهم  أم���ام 
والمارة  مباالة،  بال  المارة  أقدام  تحت 
يهتمون  وال  يعترضون  كانوا ال  أنفسهم 
ببقايا  يرمي  ك��ا  وال��ك��ل  األس���اس،  م��ن 
الطريق،  لمهنته في منتصف  ممارسته 
حتى أنك كنت تدوس كلما مشيت على 
أو  الخنازير  أن��وف  أو  الدواجن  رؤوس 
أرجل الماعز أو بقايا الجلود المدبوغة 
ما  كل  وزعانفها،  األس��م��اك  عظام  أو 
يمكن تصوره من قذارة كان يتعايش مع 
معيشة البشر، وكانت األمراض تبعاً لهذه 
اإلهمال  لها  شاء  كما  تنتشر  الفوضى 
والتسيب، وكان الصرف الصحي مأسأة 
واقعية يعيشها الناس كل يوم، وبلغ من 
عليهم  المحكوم  أجساد  أن  األمر  تأزم 
في  اهتمام  بال  ترمى  كانت  ب��االع��دام 
تحري  التي  الطافحة  المجاري  قنوات 
فتنتشر  األنهار  مجاري  إلى  ذلك  بعد 
الروائح الكريهة واألمراض معاً. حتى أن 
تفاقم مشكلة القذارة هذه اتخذ طابعاً 
رسمياً إذا صح التعبير، فهاهو "إدوارد 
الرائحة  أن  يذكر  انجلترا  ملك  الثالث" 
الكريهة لمدينة "يورك" كانت أسوأ من 
رائحة أي مدينة أخرى، وهاهي الملكة 
"اليانور" زوجة "هنري الثالث" اضطرت 
سحابات  ألن  "نوتنجهام"  مدينة  لترك 
دخان الفحم كانت تسبب لها االختناق 
وهي المصابة أصاًل بالربو. وفي قصر 
التاريخي  القصر  وهو   ( "وستمنستر" 
البرلمان  أع��ض��اء  فيه  يجتمع  ال���ذي 
قد  النفايات  أك��وام  كانت   ) البريطاني 

سببت أمراضاً بال عدد للحاشية.
كريهة  ك��ان��ت  ب��أس��ره��ا  أوروب�����ا  إن 
الوسطى  القرون  ثقافة  لكن  الرائحة 
ال تشم في العادة سوى رائحة األفكار 
يكن  لم  هذا  كل  لكن   . فقط  الجديدة 
يحرك ساكناً لدى ديناصورات الكنيسة 
خرج  إذا  فقط  يستثارون  كانوا  الذين 
نسجوه  ما  تهدم  بنظرية  العلماء  أحد 
في عقول الناس من وهم، عندها كانوا 
يعلنون الحرب بال هوادة، وكان وسطهم 
إلى  يعود  والمصادرة  بالرفض  الزاخر 
ساعة  ينم  لم  وكأنه  جديد  من  الحياة 

قبل ذلك .
خالصة الخالصة : 

انتهت العصور الوسطى، صارت أثراً 
بعد عين، لكن ثقافة العصور الوسطى 
إذن فما  الجهلة  ليطمئن  بعد.  لم تمت 

زالت ثقافتهم بألف خير .
------------

* افتتاحية العدد 40 من مجلة 
الليبي الثقافية

ثقافة القرون الوسطى )2( 

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

أيِقِظ القطَط

لألماني رأٌي آخر

ُقم يا فؤادي
إذا دمُع األنا انَفَرَط

قْل للَمَحّبِة
قْد أرهقِتني شَطَطا

عْقلي َيذوُب
ولم يقِدْر على جسدي

قد خاَر كّلي
فضْع للهائِم الُخَطَط

قف..
ليس نبُضَك ما أرجوُه.. َمعِذرًة

لكّنها الروح...
ماتْت؟ ...

أيِقِظ القطَط

حسنًا ُيمكُن القول:
إن الزمن ُيجيُد الركض

وأنت ُتجيُد الغروب 
وأنا أْغِزل التفاصيل وُأمطر
وُهنَّ ُيِجْدن ِحياكة الَحَكايا

و العالُم ُيِجيُد التصديق
وأنتم ُتجيدون التصفيق

***
أعود وأنقض خيط التفاصيل 

ألنُسج به رواية أخرى 
فالزمن ُيجيد الركض

وأنت ُتجيد الُهطول
وأنا ُأجيد الغرق

وُهنَّ ُيجْدن المشاهدة
والعالم ُيجيد الُسخرية

وأنتم 
أنتم تجيدون التصفيق

***
بقلم هذة المرة ُأعيد كتابة القصة

فالزمن ُيجيد الركض
وأنت ُتجيد الهرولة لتلحق بنا

وأنا أكتب قصيدة أقول في مطلعها نحن
وُهن ُيِجْدن رتق الوقت

والعالم يثني أطرافه للقاء
وأنتم 

وأنتم تجيدون التصفيق
***

بشبق األمنيات
ننِسجُ  في رحم الحياة ُنْطفة 
أمشاٍج بين مودتي ورحمتك
أربط حبلها السري بقلبي

تتغذى عليه وأنا 
أنا أتدفق ُأمومة

لك ولجنين القصيدة التي قذفتها بداخلي
ُمٌضغة نفخَت فيها من ُوعودك

فخلقَتها ِصدقًا آسر
أِلُدها دون مخاض
هينة على قلمي

والدة طبيعية
على هيئة بشاشة 

لك أن ُتسّميها ولي أن ُأراعيها
***

وللجميع أن يشهد
أنت وأنا وُهنَّ والعالم وأنتم

أن للحياة رأي ولألماني رأٌي آخر

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

■ بقلم: نرجس الفاخري 

وط�ني

عزيزتي ليبيا

■ بقلم: رياض وريث 

■ بقلم: هدى األوجلي 

بمرارة أرنو إليك ُتعّذُب  
يا شامة األوطان ُحسُنك ُيصلُب 

*   *   *
أرنو إليك وليت ُيرديها القذى 

حّرى مقّرحة ودمٌع يسكُب 
*   *   *

وطني أما آن األوان ألن َترى 
أو أن ُترى عّزا يصوُل فيغلُب 

*   *   *
وطني أما آن األوان لصحوة 

يهوي بها عرُش الظالِم وُيشطُب 
*   *   *

فإذا السياسة والخساسة تنجلي 
وإذا خفافيش المدائن تهرُب 

*   *   *
وإذا محاجر َمن سَبْيَت تناثرت 
درٌر يجود بها الصباُح األطيُب 

*   *   *

وإذا مغانيك الحسان تراقصت 
ضحكاُتها والزهُر الٍه يلعُب

*   *   *
وإذا كؤوُس العاشقين تمايلت 

وترقرق الشعُر الكذوُب األعذُب 
*   *   *

وإذا شخوُص الخائنين تقهقرت 
قد الَح فجٌر صادٌق ال يكذُب 

*   *   *
وإذا رؤوس الشّر القت شاطرا 

يهفو لها، شوقا بها يتعذُب
*   *   *

جاسوا خالل الدار في سكراتهم 
فعيوُنهم من هوِلهم  تتقّلُب 

*   *   *
فُهُم هُم اآلساد حين تمّعرت 

قسماتهم، جمر الغضا يتلّهُب 
*   *   *

َدْيِنّي العجول لوقعة  وهُم الرُّ
وهُم المالئكة اأُلساُة، ُتطّبُب 

*   *   *
وهُم جنود الله أعطوا حقه 

وهُم الغطارفُة اأُلَلى ال تنُضُب 
*   *   *

وهُم أبالسة الحروب تقعقعت
ُبوا  عزماُتُهم بصدوِرهم إن ُجرِّ

*   *   *
يا سيدي المغبون، ِخلُتك َكّيسا 

أرأيت شهدا أنتجته العقرُب 
*   *   *

أرأيت رقطاَء اإلهاِب تبّسمت 
إاّل وقد أودت بمن  تتقّرُب

*   *   *
مأل البالد هراؤهم وضجيجهم 

وعهوَدهم بفعاِلِهم قد كّذبوا

عزيزتي ليبيا..
حين نموت جميًعا 

من الحرب أو الجوع أوالفقر
ادفنينا مًعا

واعملي جاهدة على أن توفري 
لنا قبًرا

حتى تكتبي عليه
"كانوا يحلمون بواقٍع أفضل"

***
قولي أننا جميعنا مجاهدون

وبالغي
قولي سُنحتسُب من الشهداء

وال مشكلة إن قلِت أيًضا
أن في الجنة خانٌة لنا وحدنا

اللُه  يسألنا  حين  الذين  نحن 
عن عمرنا فيما أفنيناه 

سنصمت كثيًرا
ت��وج��د إج��اب��ة في  ح��ي��ُث ال 

جعبتنا تسد فاه 
الجهل واإلستهتار والكسل.

***
الضّيق  القبر  ه��ذا  أن  اكتبي 

الذي مننِت علينا بِه
سيسعنا جميًعا 

وهذا بفضلِك أيًضا
إذ أنِك منحتنا مرونًة من شأنها 
من  تمُر  المآسي  أكبر  تجعل  أن 

أمامنا ونحن نضحك
واكتبي أن صدورنا رحبًة لأللم  
أن  أحٍد  أمام  تذكري  أن  وإياك 

هذه الرحابة 
تنبت بداخلنا كرًها وإكراًها..

***
قولي أنِك أرض السالم

وقولي أن الجميع يعرُف ذلك  
العالم  على  سالمك  واعرضي 

في جنازتنا
دِع الجميَع يعرُف أن للسالِم

أشكااًل عديدة
وأن سالمنا الذي تعايشنا معُه 

"قِلًقا، ومضطرًبا، وبال سكينة".
***

ق��ول��ي أن��ن��ا م��ن ف���رِط ال��ح��ِب 
صمدنا 

ولم نهاجر
وال تذكري أننا من فرط البقاء 

متنا
دون أن نعيش

تنفسي ملء مساحتِك
وحين تنتهي

قولي 
"من اآلن سيسمعِك" !!

بسيطة أنِت
"إن المفاتن في عينيِك ُمخمّرة"

ال  لدرجة  بسيطة  بسيطة،  أنِك  فيِك  المعقد 
ُتعقلي معها...مفتوٌن هكذا بال سبب

ثمة  ليس  نبضاته،  اشتدت  أو  خافًتا  قلبي  دق 
فارق

كسمكة في الهواء غارق، 
كنجمة بال شعاٍع بارق

ال أرى في تقمصات البشر سلوكا واحدا يقترب 
ولو قلياًل من هذا الشعور

موعد غرامي أمريكي ينتهي في ليلة،
اضطرابات غرامية كورية،

شطحات تركية 
تقسم  فيروزية،  أغنيات  من  مقتبسة  رسائل  أو 

أنها أحبته والشمس محتدمة
فيها  يكون  بائسة  روسية  ل��رواي��ة  تجسيد  أو 

البطل هو الضحية ككل مرة
عندما قال السيالوي، "بينزلك النجوم، أنزلك 

سماها"... هرطقة ...صحيح 
ولكن هذا هو ما أقصد، أن تشعر بقوة لدرجة ال 

تستطيع أن تفكر بحدود الزمان والمكان.
"من نظرة منِك يغدو المرء سكرانا"

■ بقلم: دريد اإلدريسي 

َمن ُيخبُر أحمد رفيق المهدوي أن بالدنا بالكاِد زائلة وُرقي الشباب أو تخّلفهم ما عاد يجدي نفًعا 
وكيف لك أن تحقق المجَد للبالد التي ال تمنحك حق الرغبة في النهوض من فراشك!!
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الشاعر الشعبي عبدالسالم سليم 
الغيثي هو من مواليد سنة 1929م 
العبيدات  ينتمي لقبيلة  مدينة طبرق 
من  الشعبي  الشعر  ق��ال  غيث  عيت 
في  القصائد  من  العديد  وله  صغره 

الغزل العاطفة وفي الوطنية.
يناير  من  الثامن  بتاريخ  الله  توفاه 

سنة 2002م
وتعد قصيدته انت قمرة من أشهر 
مطلعها  وال��ت��ي  ال��غ��زل  ف��ي  قصائده 

يقول
انت قمره مامعاك قمر

جبينك غر 
مثيلك ماسع جا في بر

س���ج���ل���ه���ا ال����ش����اع����ر ال��ش��ع��ب��ي 
ع��ب��دال��س��الم س��ل��ي��م ب��ص��وت��ه سنة 
خاله  اب���ن  ال��رب��اع  وم��ع��ه  1976م 
ن��ادي  تأسيس  وبعد  موسى  صالح 
ش��ع��راء ال��ب��ط��ن��ان ول��ل��م��ش��ارك��ة في 
بنغازي  في  الشعبي  الشعر  مهرجان 
عبدالسالم  الشاعر  من  كل  ترافق 
المين  ادريس حسن  والشاعر  سليم 
والشاعر  الحبوني  ياسين  والشاعر 
نصر  والشاعر  المالكي  عبدالكريم 

عبدالسالم  الشاعر  سألهم  العبس 
فكل  المهرجان  في  مشاركتهم  عن 
شاعر أبدى اسفه لعدم توفر قصيدة 
الشاعر  عليهم  فعرض  لديه  جديدة 
عبدالسالم قصيدة انت قمره واتفقوا 
عبدالكريم  الشاعر  يلقيها  ان  على 
الشاعر  ألقاها  وبالفعل  المالكي 
وزادوا عليها سرحة اي مقطع ونالت 
القصيدة الفوز واإلعجاب واالنتشار 

الواسع
يقول فيها الشاعر عبدالسالم 

سليم 
انت قمره مامعاك قمر 

جبينك غر 
مثيلك ماسع  جاء في بر
انت قمره فزتي ع الناس

ابدور    اكداس 
انت شوف الخايل باحالس 
الخاطر كي  راعاكم حاس

الله      يستر 
انخاف   يعوزل ويهاجر 

انت نيران ونا قباس
أخطفنا    غر

جرحتينا والدم يجر  

رد الشاعر صالح بوعياد الشهيبي على بيت للشاعر 
المرحوم ادريس الشيخي يقول فيه

الليل والقمر والدير بو برقايه 
امناة خاطري عندي بهن هوايه

أبيات  هذه  بقصيدة  بوعياد  الشاعر  اليه  فأرسل 
منها

سماحة القمر بوخمسطاشر ليله
في وطن تنسى وين ما تمشيله

اهموم واجده حطت هموم ثقيله
علي عقل مو طامع بقولة هايا

وما هناك غير اللي سبب 
تفعيله

وانخاف ينفجر يمشي طلون شظايا 
وبالك اساع تطلق سراح الحيله 

وايحيد دراه الكبد والتكدايا
ان وافق علي رأي وعلي التقبيله

ونمحوا عقاب زعله بالمحايا
- هذه قصيدة طويلة وتبقى هذه بضعة ابيات منها

الشاعر عبدالسالم سليم الغيثي وقصيدة انت قمره

قصيدة و رد

ادبيات شعبية

اسماح السهاري 
ومصطفى فنوش

غناوي العلم 

العرب لوله قالت 
للطباعة  صدر عن دار جين 
والنشر بالبيضاء كتاب اسماح 
الشعبي  التراث  في  السهاري 
مصطفى  ال��ك��ات��ب  ل��م��ؤل��ف��ه 
محمد فنوش والذي سبق وان 
روائع  كتاب  قبل  من  له  صدر 
قصصية  ومجموعة  ال��ت��راث 

بعنوان لحظات هاربة
العرف  ال��ي  تطرق  والكتاب 
الغيبية  والمرجعية  الشعبي 
في امثالنا الشعبية والحكاية 
الشعبية في الموروث وقصيدة 
شعبي  لشاعر  طويلة  تعزية 
ورفيقة  زوج��ت��ه  ف��ي  ي��ع��زي 
الشاعر  ع��ن  وم��ق��ال��ة  درب���ه 
الحكيم عبدالسالم بوجالوي 
الوشم  عن  أخرى  وموضوعات 
الشعبي  الموروث  في  والبحر 

وصوب خليل وغيرها
مجهود  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  يعد 
ل��م��ؤل��ف��ه م��ص��ط��ف��ى ف��ن��وش 
األدب  لمكتبة  واضافة  واثراء 

الشعبي

الخطأ
اتبادل الخطأ بغالك 

ذنوب ياعزيز وشيلهن 
عزيز كل يوم ادير خطا 

يهون به مو  لولي
علي خطاك جونا ناس 

عزايه وماكانوا  يجوا
خطاهم اللي داروه قبلوا

جميل هانوا  به  علي
واوق���ات  الخطأ  على  اوق���ات 

نلومه عزيز ونعذره
والخطاه  خير  داي��ر  الع��زي��ز 

القي له جهد

حرف الياء 
ياتاجوراء ماريتش عمر
ياكل الغلة ويسب الملة

ياشاري الحوت في البحر 
يبي يكحلها عماها

يوم ديك والعشرة دجاجة
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حوادث

تشكيل عصابي زعيمهم وافد في قبضة  القانون 

في غضون 24 ساعة 

اإلدارة العامة للبحث الجنائي تسترجع سيارة مسروقة 

الديوان /خاص
أل���ق���ى أع���ض���اء ال��ت��ح��ري 
ب��ق��وة دع��م م��دي��ري��ات األم��ن 
القبض  الغربية  بالمنطقة 
على شخص من ذوي السوابق 
ابنته  باستغالل  قام  الجنائية 
لغرض التسول وخداع الناس 
االحتياجات  ذوي  من  بأنها 

الخاصة.
وأف�����اد ب��ي��ان ص����ادر عن 

ال��داخ��ل��ي��ة ب����أن ) أع��ض��اء 
مديريات  دعم  بقوة  التحري 
تمكنوا  ب��ال��م��ن��اط��ق  األم����ن 
م��ن ض��ب��ط ال��ش��خ��ص أث��ن��اء 
أن  تبين  كما  بالتسول  قيامه 
جيدة  صحية  بحالة  طفلته 
وليست من ذوي االحتياجات 
ال��خ��اص��ة، وت��م ات��خ��اذ كافة 
حيال  القانونية  اإلج���راءات 

الواقعة.

الديوان / خاص
القبض  بنغازي  أمن  مديرية  أعلنت 
وافد  يتزعمهم  عصابي  تشكيل  على 
سرقة  يمتهنون  الجنسية  فلسطيني 
المنازل والسلب بقوة السالح في مدينة 

بنغازي.
سرقات تقدرب35 ألف دينار

ج���اء ذل���ك وف���ق م��ا ق��ال��ت مديرية 
عبر  لها  بيان   في  بنغازي  مدينة  أمن 
صفحتها الرسمية على موقع  التواصل 
 " أن  فيه  ج��اء  فيسبوك  االجتماعي 
التحريات  لقسم  بشكوى  تقدم  مواطن 
العامة ضد مجهول قام بسرقة طيور من 
وتقدر  خليفة  سيدي  بمنطقة  مزرعته 
 35.000 وق��دره  مالي  بمبلغ  قيمتها 

ألف دينار ".
أن���ه ع��ق��ب ذل���ك "وردت  وأض���اف���ت 
معلومات ألعضاء التحريات عن شخص 
يقوم ببيع طيور باهضه الثمن بأسعار 
انتقال  فتم  دينارين  بسوق  منخفضة 
أعضاء التحريات وضبطه واالنتقال به 

إلى القسم .
اعتراف رئيس التشكيل العصابي 

"باالستدالل  أنه  المديرية  وأوضحت 
مع المقبوض عليه تبين أنه فلسطيني 
الطيور من  بسرقته  واعترف  الجنسية 
يُدير  بأنه  واع��ت��رف  المواطن  مزرعة 
تشكيل عصابي متكون من 4 أشخاص 
منازل  سرقة  يمتهنون  الخامس  وه��و 
ومزارع المواطنين وكذلك السلب بقوة 

السالح.

البحث  ت��م   " أن��ه  المديرية  وتابعت 
والتحري عن  أعضاء العصابة وبإعداد 
الكمائن تم ضبطهم بالكامل وإيداعهم 

بالحجز القانوني بالقسم ".
وم���ض���ت ال���م���دي���ري���ة ق���ائ���ل���ة أن���ه 
"باالستدالل معهم اعترفوا بعدة عمليات 
سرقة وسطو مسلح  ليتم احالتهم  بعد 

ذلك إلى النيابة العامة ".

الديوان / خاص
تمكنت اإلدارة العامة للبحث الجنائي 
من استرجاع سيارة سرقت من مواطن 
في مدينة بنغازي والقبض على السارق 

في ذات يوم السرقة.
بيع سيارة مسروقة      

العرفي  وليد  ضابط  مساعد  وق��ال 
أن  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ب��أس��م  ال��ن��اط��ق 
لقسم  معلومات  ورود  بعد  "ج��اء  ذل��ك 
العامة  ب���اإلدارة  والتحري  االس��ت��دالل 
للبحث الجنائي مفادها محاولة شخص 
مركبه  بيع  الجنائية  السوابق  ذوي  من 
آل��ي��ة داخ���ل س���وق ال��س��ي��ارات ال��واق��ع 
بمنطقة حي السالم في مدينة بنغازي 
وهي نوع كيا سبورتاج اللون بني موديل 

." 2007
ضبط السارق  متلبسًا 

انتقال  ت��م  ال��ف��ور  ع��ل��ى   " وأض����اف 
أعضاء القسم للسوق الذي وجد داخله 
السيارة  بيع  يحاول  وهو  فيه  المشتبه 
السيارة  مع  به  واالنتقال  ضبطه  فتم 
التحقيق  داخله  تم  الذي  اإلدارة  لمقر 

معه عن مصدر حصوله عليها.
بحسب  أفاد  معه  االستدالل  وخالل 
ما ذكر وليد العرفي أنه "قام بسرقتها 
من شخص يدعي صهيب عبد الوهاب 
الورفلي وهو مقيم في منطقة السلماني 
ال��ش��رق��ي" وأن���ه ت��م اس��ت��دع��اء مالك 
بأنه  حضوره  عند  افاد  الذي  المركبة 

تعرض لعملية سرقة لسيارته في نفس 
كما    اليها  المشار  السيارة  وهي  اليوم 
عن  بشكوى  تقدم  بأنه  الشاكي  أوضح 
الواقعة ضد مجهول لدي مركز شرطة 

راس أعبيدة".

الديوان / خاص
شرطة  ومركز  الجنائي  البحث  قسم  ألقى 
مجرم  على  القبض  بنغازي  بمدينة  بوعطني 
عناصر  وم��ق��اوم��ة  القتل  ف��ي  ب��ال��ش��روع  متهم 

الشرطة بإطالق النيران عليهم.
شروع بالقتل

أمن  لمديرية  بيان  ذكر  ما  بحسب  ذلك  جاء 
بنغازي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل 
المجرم   " أن  فيه  قالت  فيسبوك  االجتماعي 
المقبوض عليه خطير من ذوي السوابق الجنائية 
". واتهم بيان المديرية المقبوض عليه " بالشروع 
في القتل ومقاومة رجال األمن واطالق النيران 
على دورية تابعة لمركز شرطة بوعطني" مضيفاً 
أن " المتهم مطلوب على ذمة 12 محضًرا منها 
واإليذاء  عليه  بالرماية  مواطن  قتل  في  الشروع 

الجسيم وإتالف ممتلكات المواطنين".
محاولة هروب 

وأشار البيان إلى " انتقال أعضاء التحريات 
إلى  بوعطني  لمنطقة  الجنائي  البحث  بقسم 
مكان تواجد الشخص المطلوب الذي كان يستقل 
مركبة نوع مرسيدس فيتو وعند محاولة ضبطه 
انطلق مسرًعا وقام بصدم مركبات المواطنين".

بقسم  التحريات  أع��ض��اء  وق��ام   " وأض���اف 
تحذيرية  أعيرة  عدة  بإطالق  الجنائي  البحث 
الشخص  لمركبة  الخلفية  اإلط��ارات  فأصيبت 
محاواًل  المركبة  من  المتهم  ون��زل  المطلوب 
األمن  عناصر  على  باالعتداء  ق��ام  ثم  الهرب 
" ل��ي��ت��م ض��ب��ط��ه واالن��ت��ق��ال ب��ه إل���ى ال��ق��س��م، 
من  ي.م.ع  يُدعى  أنه  تبين  معه  وباالستدالل 
مواليد 1974، وجرى إيداعه بالحجز القانون 

لحين عرضه على النيابة العامة.

الديوان / خاص
مدينة  ف��ي  األمنية  األج��ه��زة  ج��ه��ود  أس��ف��رت 
اجدابيا عن إلقاء القبض على  سائق تاكسي متهم 
بسرقة أغراض راكب سوداني استأجره  ليُقله من 

اجدابيا إلى مدينة  الكفرة جنوب شرق البالد.
بالغ      

وفي بيان لها قالت مديرية أمن اجدابيا عبر 
صفحتها على موقع التواصل االجتماعي فيس 
بوك  إن : بالغ ورد إلى قسم التحريات العامة 
سرقة  ب��ش��أن  س��ودان��ي  واف���د  م��ن  بالمديرية 
أغراضه من قبل سائق تاكسي استأجره لغرض 

نقله من أجدابيا إلى الكفرة.
فرار

وأضافت المديرية أن " سائق التاكسي استغل 
التجارية  المحال  أح��د  عند  المستأجر  ن��زول 
لشراء بعض االحتياجات والذ بالفرار ومعه جميع 
مقتنيات المشتكي التي كانت عبارة عن شاشات 

تلفزيونية ومبلغ مالي وأغراضه الشخصية. 
إلقاء القبض 

وتابعت أن : أعضاء قسم التحريات العامة 
بالمديرية تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم 
المعلومات عن  بعد فتح محضر تحري وجمع 
النيابة  إل��ى  إحالته    ) )مؤكدة  صاحب  هوية 
تهم  من  إليه  نسب  بما  اعترافه  بعد  العامة 
واستكمال اإلجراءات القانونية الالزمة حياله.

البحث الجنائي 
يقبض على مجرم خطير 

من ذوي السوابق 

استأجره ليقله لمدينة الكفرة  
 فسرق السائق أغراضه وهرب

ادعى إعاقة طفلته الستغاللها في التسول


