
ع��ق��د م��ج��ل��س ال���ن���واب ج��ل��س��ًة 
تشاورية يوم االثنين الماضي بمقر 
فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة 
ط��راب��ل��س ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س مجلس 
”ف��وزي  األس��ت��اذ  الُمكلف  ال��ن��واب 
من  نائباً   65 وبحضور  النويري” 

كافة أنحاء البالد.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم 
”عبدالله  السيد  ال��ن��واب  مجلس 
يوم  تم في جلسة  بليحق” فأنه قد 
ومتابعة  مناقشة  التشاورية  االثنين 
بكافة  االن��ت��خ��اب��ي��ة  العملية  س��ي��ر 

التطورات  إلى  باإلضافة  مراحلها، 
بأن  مضيفا  البالد،  في  السياسية 
مجلس النواب سوف يواصل تواصله 
والمؤسسات  األط����راف  ك��اف��ة  م��ع 
من  اإلنتخابية  بالعملية  المعنية 
من  تحقق  ما  على  المحافظة  أجل 
اإلنتخابية  بالعملية  للدفع  مكاسب 
إل���ى األم����ام وان��ج��اح��ه��ا وف��ق��اً لما 
الليبي،  الشعب  أب��ن��اء  إليه  يطمح 
عقد  ال��ن��واب  مجلس  وس��ي��واص��ل 
اعتيادي  بشكل  الرسمية  جلساته 

لمتابعة آخر المستجدات.

بمدينة طرابلس مراحلها في جلسة تشاورية  بكافة  االنتخابية  العملية  يتابع سير  النواب  مجلس 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

رئيس مجلس النواب الُمكلف والوفد 
الُمرافق له يلتقون رئيس مجلس األمة 

التركي ورئيس لجنة الخارجية

اخبار

اخبار
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مجلس النواب يصدر 
قانونًا يقضي بتبعية وكالة 

األنباء الليبية له

ص4اخبار

عبد المطلب ثابت يسّلم أوراق 
اعتماده مندوًبا لليبيا لدى 

جامعة الدول العربية

مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  رح��ب 
العسكري  اللقاء  حومة  أحميد  ال��ن��واب 
عبدالرازق  أول  الفريق  بين  جمع  ال��ذي 
الحداد  محمد  أول  والفريق  الناظوري 

السبت في سرت.
مؤكداً دعمه التام لعمل اللجنة العسكرية 
5+5، مشددا على ضرورة مضيها قدما 
في اتجاه تثبيت وقف دائم إلطالق النار 
وإخراج كافة المرتزقة والقوات األجنبية 
وجود  يكفل  وبما  الليبية،  األراض��ي  عن 
جيش واحد لليبيا ؛ يبسط األمن في كافة 
ربوع البالد، و يحمي حدودها المستباحة 

ويقضي على اإلرهاب.
ودع���ا ح��وم��ة ال��ط��رف��ان ل��ب��ذل المزيد 
العسكرية،  المؤسسة  لتوحيد  الجهد  من 
المسار  حماية  أس���اس  أن��ه��ا  إل��ى  الف��ت��ا 
لنجاح  والضامن  والدستور،  الديمقراطي 

االنتخابات المقبلة.
لقادة  العالية  الوطنية  بالروح  مشيدا 
الجيش، بما سيسهل عملية دمج وتوحيد 
كافة المؤسسات ومن ثم التقسيم العادل 

للثروات بين كل الليبيين

مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  أكد 
بأن  بليحق”  ”ع��ب��دال��ل��ه  السيد  ال��ن��واب 
اللجنة البرلمانية الُمكلفة بُمتابعة العملية 
المفوضية  م��ع  وال��ت��واص��ل  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
والمجلس  لالنتخابات  الُعليا  الوطنية 
األعلى للقضاء أنهت أعمالها ولم يعد لها 
أي مهام بموجب إنجاز تقريرها النهائي 
المادة رقم  وفقاً لقرار انشائها وتحديداً 
رق��م)11(  النواب  ق��رار مجلس  )3( من 
بأن  ”بليحق”  وأض��اف  2021م،  لسنة 
امر النظر في ذلك التقرير يعود لمجلس 
رسمية  جلسة  أول  في  مجتمعاً  النواب 

تُحدد من قبل رئاسة المجلس.

الرئاسي،  المجلس  رئيس  ش��ارك 
يوم  ص��ب��اح  المنفي،  محمد  السيد 
الرسمي  االفتتاح  في  السبت،  أمس 
 - التركية  للشراكة  الثالثة  للقمة 
مدينة  تستضيفها  التي  اإلفريقية، 
إسطنبول التركية، تحت شعار "تعزيز 
واالزده��ار  التنمية  أجل  من  الشراكة 
ال��م��ش��ت��رك"، ب��م��ش��ارك��ة واس��ع��ة من 
اإلفريقية،  والحكومات  الدول  رؤساء 
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
الرئاسي،  المجلس  رئيس  وألقى 
للقمة،  الرسمي  االفتتاح  ف��ي  كلمة 
أكد فيها أنه يطمح إلى أن تلعب ليبيا 
دوراً أكبر في تطور العالقات التركية 
الجغرافي،  لموقعها  اإلفريقية، نظراً 
البحرية  البوابات  باعتبارها من أهم 

للقارة اإلفريقية.
المجلس  رئ��ي��س  ال��س��ي��د  وأش����ار 
إلى  القمة،  أمام  كلمته  في  الرئاسي 
الظروف الدقيقة التي مرت بها ليبيا 

داعياً  الحساسة،  المرحلة  هذه  في 
لتعزيز  الجهد  م��ن  م��زي��د  ب��ذل  إل��ى 
استقرار ليبيا، من خالل دعم السلطة 
المتمثلة  القائمة،  المؤقتة  السياسية 
ف���ي ال��م��ج��ل��س ال���رئ���اس���ي، إلن��ج��از 
واالقتصادية  األمنية  االستحقاقات 
والسياسية المناطة به، وفقاً لخارطة 
لجنة  ق��ب��ل  م��ن  المعتمدة  ال��ط��ري��ق 

الحوار السياسي في جنيف.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي، 
مرت  التي  االستعمارية  التجارب  إن 
اإلفريقية،  ال��ق��ارة  دول  أغ��ل��ب  بها 
على  ال��ح��رص  ك��ل  حريصة  جعلتها 
سياسية  خ��ارج��ي��ة  ع���الق���ات  ب��ن��اء 
واق��ت��ص��ادي��ة، ت��ح��ت��رم اس��ت��ق��اله��ا و 
ضمن  الوطنية،  وخياراتها  سيادتها 
المبادئ الدولية للشراكة بين الدول.

انطلقت  قد  القمة  أعمال  وكانت 
يوم الخميس الماضي، بمركز الخليج 
بينما  إسطنبول،  بمدينة  للمؤتمرات 
شهد أمس األول الجمعة عدة جلسات 
من  ونظراؤهم  األفارقة،  للمسئولين 
الجمهورية التركية، حيث التقى رئيس 
إسطنبول،  ف��ي  ال��رئ��اس��ي،  المجلس 
رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب 
أردوغان، وبحث معه آخر مستجدات 
العملية السياسية في ليبيا، والعديد 
إج���راء  مقدمتها  ف��ي  ال��م��ل��ف��ات  م��ن 

االنتخابات الرئاسية والبرلمانية.

الُمكلف  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  ال��ت��ق��ى 
الرسمي  والوفد  النويري”  ”ف��وزي  األستاذ 
الُمرافق له الذي يضم رئيس لجنة الشؤون 
ورئيس  العقوري”  ”يوسف  السيد  الخارجية 
العريبي”  ”ع��ي��س��ى  ال��س��ي��د  ال��ط��اق��ة  لجنة 
والسادة أعضاء مجلس النواب ” سالم قنان 
وبدر النحيب وادريس المغربي وزياد دغيم” 
التقوا الرئيس التركي ”رجب طيب اردوغان” 
ب��ال��ع��اص��م��ة ال��ت��رك��ي��ة أن��ق��رة ي���وم االرب��ع��اء 

ال��م��اض��ي، ح��ي��ث ت��ن��اول ال��ل��ق��اء ال��ع��الق��ات 
الثنائية بين البلدين الصديقين وُسبل تعزيز 
بما  األصعدة  كافة  على  الُمشترك  التعاون 
يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي، كما 
تناول اللقاء األزمة الليبية ووقف التدخالت 
تحقيق  وُسبل  الليبي  الشأن  في  الخارجية 
والمنطقة،  ليبيا  ف��ي  واالس��ت��ق��رار  األم���ن 
باإلضافة إلى عدد من الملفات ذات االهتمام 

الُمشترك.

الُمكلف  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  رئ��ي��س   التقى 
األستاذ ”فوزي النويري” يوم االثنين الماضي، 
مستشار األمين العام لألمم المتحدة السيدة 
مجلس  دي��وان  فرع  بمقر  وليامز”  ”ستيفاني 
المتحدث  وص��رح  طرابلس،  بمدينة  ال��ن��واب 
الرسمي باسم مجلس النواب السيد ”عبدالله 
األوض��اع  ت��ط��ورات  بحث  اللقاء  ب��أن  بليحق” 
مقدمتها  في  األص��ع��دة  كافة  على  ليبيا  في 
السياسية واألمنية، وبحسب ”بليحق” فأنه تم 

خالل اللقاء التأكيد على ضرورة العمل على 
االنتخابات  إلج��راء  المالئمة  الظروف  تهيئة 
وذلك بالعمل على جميع المسارات السياسي 
لدعم  م��ت��وازي  بشكل  واألم��ن��ي  وال��دس��ت��وري 
بأن  مضيفاً  ونزيهة،  ح��رة  انتخابات  إج��راء 
اللقاء قد تناول ما يمكن أن تُقدمه بعثة األمم 
المناخ  تهيئة  في  ودوره��ا  ليبيا  إلى  المتحدة 
األمن  تحقيق  ودع��م  نزيهة  انتخابات  إلقامة 

واالستقرار في البالد.

رئيس المجلس الرئاسي يشارك في االفتتاح الرسمي ألعمال 
القمة الثالثة للشراكة التركية - اإلفريقية

رئيس مجلس النواب الُمكلف والوفد الُمرافق له يلتقون الرئيس التركي 

رئيس مجلس النواب المكلف يلتقي مستشار األمين العام لألمم المتحدة

أحميد حومة يرحب بلقاء 
الناظوري والحداد في سرت

المتحدث الرسمي: اللجنة البرلمانية انتهت 
من أعمالها واألمر يعود لمجلس النواب
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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��ن��واب  مجلس  أص���در 
قانونا يقضي بتبعية وكالة 
للمجلس  الليبية  األن��ب��اء 
جمل  الذي  القانون  ونص 
الرقم )8( لسنة 2021م 
األنباء  وكالة  إنشاء  على 
تكون  أن  وع��ل��ى  الليبية، 

االعتبارية  الشخصية  لها 
المستقلة  المالية  والذمة 
ال��ن��واب  بمجلس  وت��ل��ح��ق 
وي��ش��ار ل��ه��ا ف��ي ال��ق��ان��ون 

بكلمة الوكالة.
وأن تلتزم كافة الجهات 
الممولة من الخزانة العامة 

ب��االش��ت��راك ال��س��ن��وي في 
للبنود  الوكالة وفقا  خدمة 
ال��ت��ي ت��ح��دده��ا ال��الئ��ح��ة 
التي تعتمدها هيئة رئاسة 
مجلس النواب بالخصوص 
العامة  الميزانية  وق��ان��ون 

وبنوده.

أعرب عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية 
بمجلس النواب السيد يوسف العقوري عن بالغ 
قلقه نتيجة عودة ازمة انقطاع الكهرباء وخاصة 
في  وجنوبا  وغربا  شرقا  الجبلية  المناطق  في 
المنطقة  تعيشها  قاسية  مناخية  ظ��روف  ظل 
هذه االيام بسبب تدني درجات الحرارة بشكل 
قياسي ، مضيفاً بأننا أمام شتاٍء قاسي ستكون 
آثاره خطيرة خاصة على سكان المناطق الجبلية 
والتي  الكهرباء  شبكة  استقرار  ع��دم  ظل  في 

للبرد  نتيجة  الوفاة  في  التسبب  إلى  تصل  قد 
للحاالت الضعيفة مثل االطفال وكبار السن .

وح��م��ل ال��ع��ق��وري ال��م��س��ؤول��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 
شركة  إدارة  لمجلس  واإلنسانية  واألخالقية 
ف��ورا  للتحقيق  باحالتهم  مطالباً   ، الكهرباء 
من  بالرغم  الكهرباء  انقطاع  اسباب  ومعرفة 
الموارد التي تم تخصيصها لحلحلتها ، مشيراً 
التي تكفل  إلى ضرورة اتخاذ كافة االج��راءات 

استقرار شبكة الكهرباء وبشكل عاجل .

في  الداخلية  ال��ش��ؤون  لجنة  رئيس  دع��ا 
ال��ح��راري  سليمان  السيد  ال��ن��واب  مجلس 
السلطات الليبية وأبرزها مجلس النواب إلى 
صريح  بشكل  التحدث  و  مسؤولياته  تحمل 
إمكانية  بعدم  الليبي  الشعب  إل��ى  وح��اس��م 
اجراء االنتخابات المقررة في 24 ديسمبر .

وأبدى الحراري استغرابه وأسفه من عدم 
صدور أي موقف رسمي بالخصوص بالرغم 
ضرورة  إلى  تشير  قوية  معطيات  وج��ود  من 
ت��أج��ي��ل م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات، داع��ي��اً رئيس 
المفوضية العليا لالنتخابات للتصريح بشكل 
ال��ق��درة على اج��راء  علني وواض��ح عن ع��دم 
الجانب  من  المقرر  موعدها  في  االنتخابات 

الفني.
وأضاف الحراري بأن رئيس الوزراء و وزير 
الداخلية مطالبان باإلقرار بتقصيرهما الكبير 
وأن  االنتخابية،  العملية  بتأمين  يتعلق  فيما 

وكذلك  اعتداء،  من  المحاكم  له  تعرضت  ما 
اغالق مراكز االقتراع في االيام الماضية هو 
خير دليل ، وانه على وزير الداخلية أن يوضح 
تأمين  على  حاليا  ق���ادرة  غير  ال����وزارة  ب��أن 

االنتخابات القادمة وضمان نزاهتها .
المتحدة  االم��م  بعثة  بأن  الحراري  وأك��د 
دورها تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية، 

وليست الوصاية عليها أو على ارادة الشعب 
التدخل  بعدم  االلتزام  البعثة  وعلى  الليبي، 
لطرف  االنحياز  او  الداخلية  ال��ش��ؤون  في 
على  البعثة  اص���رار  أن  إل��ى  م��ش��ي��راً   ، م��ا 
معها  والتعامل  موازية  خلق أجسام سياسية 
ما  هو  المنتخب  النواب  لمجلس  وتجاوزها 
تجاوز  ال��ى  باإلضافة   ، تعقيدا  األزم��ة  زاد 
بنشر  البعثة  ،مطالباً  الديمقراطي  المسار 
الرشى  قضية  بخصوص  التحقيق  نتائج 
الحوار  لجنة  اعضاء  لبعض  منحها  تم  التي 

السياسي .
وأختتم رئيس لجنة الشؤون الداخلية بأنه 
من حق الشعب الليبي ان يعلم بكل مستجدات 
العملية االنتخابية وان ال يتم تضليله وتغييب 
الى  الدولي  المجتمع  داعياً  عنه،  الحقائق 
الليبي وتقديم كل عون  الشعب  ارادة  احترام 

إلجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية.

لرئيس  النائب األول  عقد 
مجلس الوزراء السيد حسين 
أعطيه القطراني يوم الثالثاء 
رئاسة  دي��وان  بمقر  الماضي 
م��ج��ل��س ال��������وزراء ب��م��دي��ن��ة 
معالي  مع  اجتماعاً  بنغازي 
علي  الدكتور  الصحة  وزي��ر 

الزناتي .
األول  النائب  إطلع  حيث 
من  ال���وزراء  مجلس  لرئيس 
عمل  سير  على  ال��وزي��ر  قبل 
فيما  خ���ص���وص���اً  ال��������وزارة 
لمجابهة  باستعداداتها  يتعلق 
المتحور الجديد لوباء كورونا 
والوضع الوبائي بصفة عامه 

ب��اإلض��اف��ة ال��ى دور ال���وزارة 
الصحية  الرعاية  تقديم  في 
عبر  والتخصصية  األول��ي��ة 

مختلف المراكز الطبية.
السيد  ح��ث  ج��ه��ت��ه  وم���ن 
ال��ن��ائ��ب ال���وزي���ر ع��ل��ى ب��ذل 
للرفع من  المزيد من الجهد 
ووضع  الطبي  القطاع  كفاءة 
ت��ق��دي��م ال���رع���اي���ة ال���الزم���ة 
واالم��راض  األورام  لمرضى 
ال��م��زم��ن��ة ض��م��ن أول���وي���ات 
الوزارة وتقديم مايلزم وتوفير 
المواطن  يعجز  التي  األدوي��ة 
غ��الء  بسبب  ت��وف��ي��ره��ا  ع��ن 

أسعارها أو عدم توفرها .

التقى رئيس لجنة متابعة العملية 
االنتخابية السيد ”الهادي الصغير” 
ي����وم االرب����ع����اء ال���م���اض���ي، رئ��ي��س 
للقضاء  األعلى  المجلس  وأعضاء 
وفقاً للمهام الُموكلة للجنة بالتواصل 
لالنتخابات  العليا  المفوضية  م��ع 
للوقوف  للقضاء  األعلى  والمجلس 

ع��ل��ى س��ي��ر ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة 
وال���ع���ق���وب���ات وال���ص���ع���وب���ات ال��ت��ي 
تنفيذ  اللقاء  تناول  حيث   ، تواجهه 
عن  ال��ص��ادرة  اإلنتخابية  القوانين 
الصادرة  واألحكام  النواب  مجلس 
بالعملية  العالقة  ذات  القضاء  من 

اإلنتخابية .

مجلس النواب يصدر قانونًا يقضي 
بتبعية وكالة األنباء الليبية له

رئيس لجنة الداخلية يدعو السلطات الليبية إلى االعالن بعدم امكانية تنظيم االنتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر

النائب األول لرئيس الحكومة يطلع علي سير عمل وزارة الصحة

رئيس لجنة متابعة العملية االنتخابية يلتقي رئيس وأعضاء المجلس األعلى للقضاء

عضو لجنة الطاقة يحذر من أزمة انقطاع الكهرباء على المناطق الجبلية

مكتب دعم السياسات والبحوث البرلمانية بديوان 
مجلس النواب ينظم ورشة عمل حول البحوث 

البرلمانية  والبحوث  السياسات  دعم  مكتب  نظم 
انتربارس  برنامج  مع  بالتعاون  النواب  بديوان مجلس 
حول  مشتركة  عمل  ورش��ة  األوروب���ي  لالتحاد  التابع 
يأتي ذلك في  التشريعي،  والدعم  البرلمانية  البحوث 

إطار التعاون بين ديوان مجلس النواب والبرنامج.
وتهدف ورشة العمل شارك التي فيها مدير اإلدارة 
القانونية بديوان مجلس النواب األستاذ أشرف الدوس 
والبحوث  البرلمانية  السياسات  دعم  مكتب  مدير  و 
الباحثين  ال��الف��ي وع���دد م��ن  األس��ت��اذ ع��ب��دال��واح��د 
بالديوان باإلضافة إلى مدراء اإلدارات الفنية بمجلس 
النواب اإليطالي و مجلس  النواب التشيكي و مجلس 
الشيوخ الفرنسي وعدد من الباحثين ، تهدف إلى تزويد 
الالزمة  بالمعارف  السياسات  دعم  بمكتب  الباحثين 
القدرة  وتعزيز  الحديثة  البرلمانية  البحوث  بمقاربات 
وتقديمها  والموجزة  المركزة  التحليالت  إج��راء  على 
العملية  تحسين  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  البرلمانية  للجان 
التشريعيات  دراسة  في  المشرع  بمساعدة  التشريعية 
وأساليب التشريع المقارنة ، و تم خالل ورشة العمل 
مشاركة تجارب البرلمانات األوروبية الشريكة وكذلك 

التجربة التشريعية بمجلس النواب الليبي .
مدراء  بين  حوارية  جلسات  العمل  ورش��ة  وتخللت 
أثناء  والعراقيل  الصعوبات  المشاركين حول  اإلدارات 

العملية التشريعية.



أخبار3
األحد 15 جمادى األولى  1443هـ الموافق 19 ديسمبر 2021م العدد )158(  

رئيس مجلس النواب الُمكلف والوفد الُمرافق له يلتقون وزير الخارجية التركي

عدد من أعضاء وفد مجلس النواب يلتقون رئيس لجنة 
الصناعة والتجارة والطاقة بمجلس األمة التركي

رئيس مجلس النواب الُمكلف والوفد المرافق له يلتقون رئيس 
مجموعة الصداقة البرلمانية الليبية التركية

النائب الصالحين عبد النبي يبحث مع المنفي متطلبات مدينة طبرق

العملية  م��ت��اب��ع��ة  ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س  اس��ت��ل��م 
االرب��ع��اء  ي��وم  الصغير  ال��ه��ادي  االنتخابية 
الماضي التقرير النهائي حول سير العملية 
االنتخابية وابرز العراقيل والصعوبات التي 
واجهتها من رئيس المفوضية الوطنية العليا 
ستقدم  حيث   ، السايح  عماد  لالنتخابات 
ليتم  المجلس  رئاسة  إلى  تقريرها  اللجنة 

عرضه على مجلس النواب. 
قد  ال��ن��واب  مجلس  أن  بالذكر  الجدير 
اصدر قرار رقم ) 11( لسنة 2021 بشأن 
العملية  متابعة  مهام  تتولى  لجنة  تشكيل 
العليا  الوطنية  المفوضية  مع  االنتخابية 
لالنتخابات والمجلس األعلى للقضاء وذلك 
وصعوبات  قانونية  عيوب  من  شابها  لما 

وعراقيل .

التقى أعضاء مجلس النواب عن المنطقة 
الجنوبية، يوم األربعاء الماضي، مع رئيس 
لبحث  بوجناح،  رمضان  المكلف  الحكومة 
عنه  أعلنت  الذي  الجنوب  مصفاة  مشروع 

الحكومة.
أن  إل��ى  ال��ن��واب،  وأش��ار أعضاء مجلس 
حيويا  مشروعا  سيكون  الجنوب  مصفاة 
نقص  أزمة  نهائيا  وسيعالج  واستراتيجيا، 
من  الكثير  وستوفر  والمحروقات،  الوقود 
المباشرة  وغير  المباشرة  العمل  ف��رص 
على  المجتمعون  واتفق  بالجنوب،  للشباب 
ضرورة العمل الجماعي الموحد والمشترك 
وإنهاء  المطروحة،  المقترحات  كل  إلنجاز 
الجنوب،  منها  يعاني  التي  المشاكل  ك��ل 
ودعم البلديات ووضعهم في الصورة حول 

كل التطورات ومستجداتها.
على ض��رورة  ب��وج��ن��اح،  أك��د  جانبه  م��ن 
تواصل اللقاءات واالجتماعات مع الوزراء، 
ومعالجة  ال��م��ش��روع��ات  تنفيذ  لمتابعة 
تؤثال  التي  المشاكل  وحلحلة  المختنقات، 

سلبا على حياة المواطن في الجنوب.
والجهود  الجنوب  بنواب  بوجناح  وأش��اد 
التي يبذلونها في المنطقة الجنوبية، والتي 
تطويرها  في  االستمرار  ض��رورة  على  أكد 
واالرتقاء بمستوى الخدمات فيها بما يكفل 

الحياة الكريمة الالئقة بأهلها.

ال��ت��ق��ى رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
النويري”  ”ف��وزي  األستاذ  الُمكلف 
والوفد الرسمي الُمرافق له رئيس 
البرلمانية  ال��ص��داق��ة  مجموعة 
”أح��م��د  ال��س��ي��د  ال��ت��رك��ي��ة  الليبية 
يلدز”، حيث تناول اللقاء ُسبل دعم 
وت��وط��ي��د ع��الق��ات ال��ص��داق��ة بين 
التي  الملفات  من  وع��دد  البلدين 
الثنائية  العالقات  دعم  شأنها  من 
فتح  منها  البلدين  مواطني  وخدمة 
مدينة  ف��ي  تركيا  ل��دول��ة  قنصلية 

بنغازي لتسهيل إجراءات الحصول 
وتاشيرة  القنصلية  الخدمات  على 
الدخول لتركيا باإلضافة إلى زيادة 
عدد الرحالت الجوية بين البلدين 
الجوية  ال��خ��ط��وط  جميع  وع����ودة 

الناقلة. 
ال��ن��واب  وف���د مجلس  ق���ام  ك��م��ا 
الذي يترأسُه رئيس مجلس النواب 
حرب  متحف  إل��ى  بزيارة  الُمكلف 
القائد  وضريح  التركي  االستقالل 
التركي ”مصطفى كمال أتاتورك “.

التقى عضو مجلس النواب عن مدينة 
السبت  النبي،  عبد  الصالحين  طبرق 
ال��رئ��اس��ي  المجلس  ب��رئ��ي��س  ال��م��اض��ي، 
مدينة  احتياجات  لبحث  المنفي،  محمد 

طبرق.
بمحطة  العاملين  وضع  اللقاء،  وتناول 
التي  تحلية مياه البحر بطبرق، والعوائق 
تواجههم، كما تناول اللقاء، العراقيل التي 
المرصص  منطقة  تحلية  محطة  توجه 
ومحطة  المنطقة،  في  إنشائها  ال��م��راد 

ال��ى  ب��اإلض��اف��ة  ال��ب��م��ب��ة،  خ��ل��ي��ج  تحلية 
ت��واج��ه م��ش��روع النهر  ال��ت��ي  ال��م��ش��اك��ل 

الصناعي أجدابيا طبرق.
الموارد  لوزير  تعليماته  المنفي،  ووّجه 
صرف  بضرورة  المالية،  ووزي��ر  المائية، 

مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن.
وف���ي خ��ت��ام ال��ل��ق��اء، ت��م ال��ت��ط��رق ال��ى 
يخص  فيما  الليبية-اإليطالية  االتفاقية 
أجدير،  الدولي،إمساعد-رأس  الطريق 

والمرحلة األولى، إمساعد- المرج.

الهادي الصغير يستلم التقرير النهائي 
حول سير العملية االنتخابية من رئيس 

المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات

نواب عن المنطقة الجنوبية يبحثون مع 
بوجناح مشروع مصفاة الجنوب 

مجلس  رئ���ي���س  ال��ت��ق��ى 
ال��ن��واب ال��ُم��ك��ل��ف األس��ت��اذ 
”ف�������وزي ال����ن����وي����ري” ي���وم 
االرب��ع��اء ال��م��اض��ي وال��وف��د 
الذي  له  الُمرافق  الرسمي 
الشؤون  لجنة  رئيس  يضم 
”يوسف  السيد  الخارجية 
لجنة  ورئ���ي���س  ال���ع���ق���وري” 
ال��ط��اق��ة ال��س��ي��د ”ع��ي��س��ى 
أعضاء  وال��س��ادة  العريبي” 
قنان  سالم  النواب”  مجلس 
وب�����در ال��ن��ح��ي��ب وادري�����س 
المغربي وزياد دغيم” التقوا 

األمة  مجلس  رئيس  رئيس 
”مصطفى  الدكتور  التركي 
ش���ن���ط���وب”، ك���م���ا ال��ت��ق��ى 
الشؤون  لجنة  رئيس  الوفد 

األمة  الخارجية في مجلس 
شاغاتاي  ”ع��اك��ف  التركي 

كيليج “.
ح��ي��ث ب��ح��ث ال��ج��ان��ب��ان 

خ���الل ال��ل��ق��ائ��ي��ن ال��ت��ع��اون 
بين  الُمشترك  البرلماني 
م��ج��ل��س ال����ن����واب ال��ل��ي��ب��ي 
وم��ج��ل��س األم�����ة ال��ت��رك��ي، 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة بين  وال��ع��الق��ات 
وُسبل  الصديقين  البلدين 
كافة  على  ودعمها  تعزيزها 
األص���ع���دة، ودع���م ال��ت��ع��اون 
االقتصادي بين ليبيا وتركيا، 
السفر  إج����راءات  وتسهيل 
البلدين  لمواطني  والتنقل 
الليبيين  للمواطنين  السيما 
لغرض  ت��رك��ي��ا  ال��ق��اص��دي��ن 
العالج والدراسة، باإلضافة 
التركية  الشركات  إلى عودة 
ال���ع���ام���ل���ة ف����ي ع�����دد م��ن 
المشاريع التنموية في ليبيا.

التقى رئيس مجلس النواب الُمكلف 
األس��ت��اذ ”ف���وزي ال��ن��وي��ري” وال��وف��د 
الرسمي الُمرافق له الذي يضم رئيس 
لجنة الشؤون الخارجية ورئيس لجنة 
من  وع��دد  ال��ن��واب  بمجلس  الطاقة 
يوم  التقوا  المجلس  أعضاء  السادة 
الخارجية  وزي��ر  الماضي  الخميس 
ال��ت��رك��ي ال��س��ي��د ”م���ول���ود ت��ش��اووش 

التركي لدى  السفير  أوغلو” بحضور 
وبحث  يلماز”،  ”كنعان  السيد  ليبيا 
ال��ج��ان��ب��ان خ���الل ال��ل��ق��اء ال��ع��الق��ات 
البلدين،  مصلحة  يخدم  بما  الثنائية 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��ط��ورات األوض���اع 
ليبيا والمنطقة بشكل  السياسية في 
عام وعدد من الملفات ذات االهتمام 

الُمشترك .

ال��ت��ق��ى ع���دد م��ن أع��ض��اء وف��د 
لجنة  رئ��ي��س  وه��م  ال��ن��واب  مجلس 
السيد  ال���ن���واب  بمجلس  ال��ط��اق��ة 
لجنة  رئيس  رفقة  العريبي  عيسى 
يوسف  السيد  الخارجية  ال��ش��ؤون 
مجلس  أعضاء  وال��س��ادة  العقوري 
ال��ن��واب س��ال��م ق��ن��ان و زي���اد دغيم 
التقوا يوم الخميس الماضي رئيس 
الطاقة  و  والتجارة  الصناعة  لجنة 
التوني  زي��ا  التركي  األم��ة  بمجلس 

ال����دز، ح��ي��ث ت��ن��اول ال��ل��ق��اء تعزيز 
مختلف  ف��ي  البلدين  بين  التعاون 
الطاقة  مقدمتها  وف��ي  المجاالت 
والكهرباء باإلضافة إلى بحث عودة 
في  المتعاقدة  التركية  ال��ش��رك��ات 
خاصة  والكهرباء  النفط  مجاالت 
ذلك  ي��أت��ي   ، الشرقية  بالمنطقة 
التي  االج��ت��م��اع��ات  سلسلة  ضمن 
لمجلس  ال��رس��م��ي  ال��وف��د  يجريها 

النواب في تركيا  .

رئيس مجلس النواب الُمكلف والوفد الُمرافق له يلتقون 
رئيس مجلس األمة التركي ورئيس لجنة الخارجية
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الوطنية  الوحدة  حكومة  وزراء  مجلس  عقد 
اجتماعه العادي التاسع، برئاسة رئيس الحكومة 
الماضي  األربعاء  يوم  أبوجناح  رمضان  المكلف 

بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس. 
بالبالد،  األوض��اع  تطورات  االجتماع  وناقش 
وع����دد م��ن ال��م��ل��ف��ات ال��خ��دم��ي��ة، م��ن ضمنها 
توفير  إل��ى  ت���ؤدي  ال��ت��ي  االج�����راءات  استكمال 

الكتاب المدرسي. 
ك��م��ا ت���ن���اول االج��ت��م��اع ال��ح��ك��وم��ي ال��ع��ادي 
 ، كورونا  جائحة  لمواجهة  المنفذة  االج���راءات 
يضمن  بما  الصحية  المرافق  ق��درات  وتطوير 

االستعداد ألي تغير في الوضع الوبائي. 
يشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف يواصل 
الكهرباء  المتعلقة بقطاع  متابعة سير المشاريع 
ساعات  م��ن  تحد  التي  االستعجالية  وخ��اص��ة 
الظروف  تغير  مع  المتزامنة  الكهرباء  انقطاع 
الجوية خاصة مع قرب استكمال صيانة وإنجاز 
مختلفة  بمواقع  الكهربائية  المحطات  من  عدد 

من ليبيا.

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف 
المهندس رمضان أبوجناح يوم الخميس الماضي 
رفقة وزير الشباب السيد فتح الله الزني ،المواقع 

اإلدارية المتكاملة ببلدية المشاشية.
كما أجرى السيد رئيس الحكومة أثناء الزيارة 
جولة في المدينة أطلع فيها على المباني التى 
إداري  مبنى  يتجاوز عددها 45  ،والتي  أنشئت 
وخدمي وسكني ،من بينها مبنى المجلس البلدي 
المشاشية ومسجد ،ومستشفى ،ومحكمة ومركز 
شرطة ،وملعب رياضي ،وذلك برعاية من حكومة 
الحياة  ع��ودة  خطة  ضمن  ،و  الوطنية  ال��وح��دة 

إلحياء المشاريع التنموية في كافة ربوع ليبيا.
كما عبر أعيان ومشائخ البلدية عن امتنانهم 
مهمة  الوطنية  الوحدة  لتولى حكومة  وسعادتهم 
سوف  ،وال���ذي  وإنجاحه  المشروع  ه��ذا  إنشاء 
يخدم سكان المنطقة ،ويوفر الخدمات االساسية 

لهم.
كما تم وضع حجر االساس لتدشين مشروع 
العوينية  بين  ال��راب��ط  االستراتيجي  الطريق 

والشقيقة بطول 45كم ،واالعالن عن تنفيذه.

مجلس الوزراء يعقد 
اجتماعه العادي التاسع

رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف 
رفقة وزير الشباب يفتتح المواقع اإلدارية 

المتكاملة ببلدية المشاشية

النائب الهادي الصغّير يسّلط الضوء على مهمة اللجنة النيابية لمتابعة االنتخابات 

النائب سعد الجازوي: كل االحتماالت ممكنة والجميع ينتظر ما ستقوم به وليامز 

النائب مصباح أوحيدة: التفريط في موعد 
االنتخابات هو ضياع لإلرادة الشعبية 

ا بسبب ضيق الوقت  النائب محمد دومة: تأجيل االنتخابات أصبح إلزامًيّ

رئيس الحكومة المكلف يلتقي رئيس مجلس إدارة العامة للكهرباء للوقوف على احتياجات الشركة

النواب،  مجلس  عضو  ناقش 
الدائم لدى جامعة  ليبيا  مندوب 
المطلب  ع��ب��د  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 
لجامعة  العام  األمين  مع  ثابت، 
الدول العربية أحمد أبو الغيط، 
الساحة  ع��ل��ى  ال��ت��ط��ورات  آخ���ر 

الليبية.
يوم  لقائهما  ذلك خالل  جرى 
الخميس الماضي، بمقر الجامعة 

بالقاهرة،  المصرية  بالعاصمة 
حيث تطّرقا إلى آلية دعم جامعة 
السياسي  للوضع  العربية  الدول 

الراهن في ليبيا.
وقام ثابت خالل اللقاء بتسليم 
ال��ع��ام  ل��ألم��ي��ن  اع��ت��م��اده  أوراق 
رسمياً  ليصبح  الغيط  أبو  أحمد 
مندوًبا لليبيا الدائم لدى جامعة 

الدول العربية.

ق�����ال رئ����ي����س ل���ج���ن���ة م��ت��اب��ع��ة 
إن  الصغير،  ال��ه��ادي  االن��ت��خ��اب��ات 
مجلس  م��ن  ب��ق��رار  أنِشئت  اللجنة 
التواصل  منها  وال��غ��رض  ال��ن��واب، 
لالنتخابات؛  العليا  المفوضية  مع 
لتذليل الصعاب أمام المفوضية في 

حال وجود عوائق.
في   – الصغّير  ال��ن��ائ��ب  وأش���ار 
تصريحات تلفزية – إلى أن مجلس 

النواب يريد الوقوف مع المفوضية، 
عماد  رئيسها  حديث  بعد  خاصة 
السايح عن وجود بعض اإلشكاالت 
تقرير  ف��ي  تقديمها  يمكن  ال��ت��ي 
ُشكلت  وبالتالي  ال��ن��واب،  لمجلس 
تطبيق  من  والتأكد  للوقوف  لجنة 
ك����ل ال���ق���وان���ي���ن ال���ت���ي أص���دره���ا 
يتعلق  فيما  ال��ن��واب  مجلس  رئيس 

باالنتخابات النيابية والرئاسية.

رّج�����ح ع��ض��و م��ج��ل��س ال����ن����واب سعد 
السيناريو  ي��ك��ون  أن  السبت،  ال��ج��ازوي، 
المحتمل اآلن، هو تأجيل االنتخابات فترًة 
قد تصل 6 أشهر، تُجرى بعدها انتخابات 
األسباب  معرفة  وعدم  ورئاسية،  برلمانية 
التي دعت لتأجيلها هو تكرار لذات الخطأ.
كل  أن  ال��ن��واب  مجلس  عضو  واع��ت��ب��ر 
االحتماالت ممكنة، وفترة التأجيل يُفترض 
العالجات  لتحقيق  الكافي  بالزمن  منوطة 
ال��م��ط��ل��وب��ة، وأن�����ه ب��ع��د إع�����الن ت��أج��ي��ل 

االنتخابات يفترض على مجلس النواب أن 
الجميع  وأن  حقيقية، خاصًة  حلوال  يتبنى 
المستشارة  ب��ه  ستقوم  م��ا  ينتظر  أصبح 

ستيفاني وليامز.
المعني  أن  ال���ج���ازوي،  ال��ن��ائ��ب  وأك���د 
بالعملية االنتخابية هو الشعب، وعدم خروج 
وإعالمه  اآلن  حتى  المعنية  المؤسسات 
المطالبة  وعليه  له،  تغييب  هو  بالتأجيل؛ 
ب��م��ع��رف��ة أس��ب��اب ال��ت��أج��ي��ل وال��خ��ط��وات 

المتخذة إليجاد حلول لهذه األسباب.

مصباح  ال��ن��واب  مجلس  عضو  ح��ّذر 
االنتخابات  موعد  تأجيل  من  أوح��ي��دة، 

المحدد في 24 ديسمبر الجاري.
حسابه  عبر  له  تغريدة  وفي  أوحيدة 
االن��ت��خ��اب��ات  “إن  ق����ال:  ع��ل��ى“ت��وي��ت��ر” 

شعبي،  مطلب  والبرلمانية  الرئاسية 
يعني  ديسمبر   24 ف��ي  التفريط  وأن 
ضياع هذه اإلرادة الشعبية والدخول في 
بلد ال  سيناريوهات جديدة مجهولة في 

يحتمل التجارب”.

إن  دوم��ة،  النواب محمد  قال عضو مجلس 
نتيجة  إلزامّيًا  اآلن  أصبح  االنتخابات  تأجيل 
للجدول الزمني القصير، وعلى مجلس النواب 
وهو  ديسمبر،   24 بعد  طريق  خارطة  إيجاد 
موعد انتهاء الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة 

وطنية تقود المرحلة القادمة.
ال���ن���واب أن عمر  وأوض����ح ع��ض��و م��ج��ل��س 
الحكومة سيتراوح من 3 أشهر إلى 12 شهرا، 
وهذه الفترة هي التي سيتم فيها تحديد موعد 
انتخابات جديدة، وتابع: “بتنا على دراية تامة 

أن المفوضية العليا عاجزة عن إصدار القوائم 
العجز  وسبب  للرئاسة،  للمترشحين  النهائية 
عن  ناهيك  وانقسامها  التوجهات  اختالف  هو 

اشكالية من يقبل اآلخر”.
اإلعالن  وفق  أنه  دومة  محمد  النائب  وأكد 
لالنتخابات  العليا  المفوضية  ال��دس��ت��وري، 
ق��ادرة على إجراء  كانت  إذا  ما  هي من تحدد 
االن��ت��خ��اب��ات ف��ي م��وع��ده��ا أم ال، وب��ن��اء على 
يتم اإلعالن عن  النواب  مراسلة منها لمجلس 

التأجيل.

الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئ��ي��س  التقى 
يوم  أب��وج��ن��اح،  رم��ض��ان  المهندس  المكلف 
الثالثاء الماضي، رئيس مجلس إدارة الشركة 
العامة للكهرباء السيد وئام العبدلي، للوقوف 

على احتياجات الشركة. 
وحضر االجتماع الذي عقد بديوان رئاسة 
الوزراء في طرابلس، وزير الشباب السيد فتح 
الله الزني ومستشار شؤون الكهرباء بديوان 

رئاسة الوزراء السيد أسامة الضراط. 
المراحل  على  ال��رئ��ي��س  السيد  واط��ِل��ع 
والمدنية  اإلنشائية  األعمال  بها  تمر  التي 

بالمحطات  العمل  إلتمام  الزمني  والجدول 
المشاكل  وعلى  اإلن��ش��اء،  قيد  تحت  التي 
التي تواجه الشبكة العامة للكهرباء، ومتابعة 

صيانة المحوالت وغرف التوزيع. 
عالوة  منح  مقترح  االجتماع  واستعرض 
العامة  ب��ال��ش��رك��ة  وال��ف��ن��ي��ي��ن  للمهندسين 
للكهرباء والذي سيطرح في اجتماع مجلس 
التي  للمجهودات  تقديرا  المقبل،  ال���وزراء 

يبذلها العاملين بالشركة.
من جانبه، أشار السيد الرئيس المكلف 
متابعة  إط��ار  ف��ي  يأتي  االجتماع  ه��ذا  أن 

إجراءات تفعيل المشروعات وتحديد بداية 
معالجة  سبا  بحث  إل��ى  إض��اف��ة  تنفيذها، 
كافة العراقيل والمشاكل التي تواجه شركة 

الكهرباء. 
دعم  أبوجناح  رم��ض��ان  المهندس  وأك��د 
كافة  وت��ذل��ي��ل  ال��ك��ه��رب��اء  لشركة  الحكومة 
الصعوبات التي تعرقل عملها، وتسهيل كافة 
وتنفيذ  الجديدة  العقود  إلب��رام  اإلج��راءات 
المشاريع المتوقفة، وإجراء الصيانة الالزمة 
تكاثف  ض����رورة  ع��ل��ى  م��ش��ّدد  للمحطات، 

الجهود لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء.

عبد المطلب ثابت يسّلم أوراق اعتماده مندوًبا لليبيا لدى جامعة الدول العربية 
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بمقر  موسعا  اجتماعا  المالية  وزير  عقد 
مصلحة ال��ج��م��ارك ت��م م��ن خ��الل��ه ت��دارس 
اخرت  التي  القائمة  والعراقيل  اإلشكاليات 
التتبع  نظام  اط��الق  على  العمل  انجاز  من 
والمعلومة المسبقة ECTN الخاص بالسلع 

والبضائع الموردة.
زمني  إطار  اعتماد  الي  االجتماع  وخلص 
يتم من خالله حلحلة كافة اإلشكاليات التي 
المذكور؛  النظام  إط���الق  عملية  م��ن  تحد 
وتفعيله في اقرب وقت ممكن نظراً لما يمثله 

من مزايا تخدم الصالح العام.

عون،  وال��غ��از محمد  النفط  وزي��ر  ش��ارك 
المجلس  اجتماع  في  الماضي،  الثالثاء  يوم 
المنتجة  اإلفريقية  ال��دول  لمنظمة  ال��وزاري 
وذلك  المغلقة،  الدائرة  عبر  )األبو(  للبترول 
وم��ي��زان��ي��ات  وخ��ط��ط  س��ي��اس��ات  لمناقشة 

المنظمة واعتمادها.
نحو  التحول  م��وض��وع  االج��ت��م��اع  ون��اق��ش 
استخدام  م��ن  واإلق���الل  البديلة  ال��ط��اق��ات 
إل��ى ض��رورة  ال��وق��ود األح��ف��وري، باإلضافة 
القارة  دول  لخدمة  ونفط  غاز  شبكة  إنشاء 

اإلفريقية.
كما ناقش االجتماع البرنامج الطويل األمد 
إلستراتيجية الطاقة والتخطيط لعقد القمة 

األولى لرؤساء دول هذه المنظمة.

الموافق  الماضي  الخميس  يوم  اختتمت 
التدريبي  البرنامج   2021 ديسمبر   16
 Risk  “ المصرفية  ال��م��خ��اط��ر  ادارة  ف��ي 
لصالح   ”  Management Banking
والذي  الليبي  االسالمي  المصرف  موظفي 
تم تنفيذها عن طريق شركة مجموعة االرادة 
مديرتها  بأشراف  والتدريب  لالستشارات 
وباعتماد  ع��ب��دال��غ��ف��ار  م.ع��ب��ي��ر  التنفيدية 
الليبين حيث  والمراجعين  المحاسبين  نقابة 
نقيب  التركي  الدين  أ.ص��الح   / السيد  قام 
بتسليم  الليبين  والمراجعين  المحاسبين 
بمعدل  المصرف  بقاعة  للمتدربين  الشهائد 
موظفين  وب��ح��ض��ور  ت��دري��ب��ي��ة  س��اع��ة   25
ادارة  من  ومصراتة  وبنغازي  طرابلس  من 
المخاطر واالئتمان وادارة التمويل واالستثمار 

والمراجعين الداخليين .

وزير المالية يعقد اجتماعا 
بمصلحة الجمارك 

عون يشارك في اجتماع منظمة 
الدول اإلفريقية المنتجة للبترول 

اختتام البرنامج التدريبي في ادارة 
المخاطر المصرفية

النائب األول لرئيس الحكومة يتابع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز ببنغازي 

المركزي: الكبير والحبري قّدما إحاطة حول التقّدم المحرز في عملية التوحيد

وزير الموارد البشرية اإلماراتي:

مستعدون لتقديم كل الخبرات لدعم ليبيا في مجاالت تنظيم سوق العمل 

احتفالية تكريم المتقاعدين والمتقاعدات بشركة الخليج العربي للنفط لعام 2021

عقد النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء السيد حسين 
أعطية القطراني يوم االثنين 
الماضي بمكتبه بمقر ديوان 
رئ���اس���ة م��ج��ل��س ال������وزراء 
مع  إجتماعاً  بنغازي  بمدينة 
بمتابعة  المختص  الفريق 
م����ش����روع إن����ش����اء م��ب��ان��ي 
للنفط  الوطنية  المؤسسة 

ووزارة النفط 
الفريق  إس��ت��ع��رض  حيث 
م���راح���ل ال��م��ش��روع وم���دى 

إنجازه وأكد بأنه تم اإلنتهاء 
م���ن ال��م��رح��ل��ة األول�����ى من 
ال���م���ش���روع ال��م��ت��م��ث��ل��ة في 
الهندسية  التصاميم  إعداد 

وكذلك   )  FEED  ( األولية 
االنتهاء من إعداد مستندات 
العمل  مجال  شاملة  العطاء 
تمهيداً  ال��ع��ام��ة  وال��ش��روط 

شركات  على  العطاء  لطرح 
المؤهلة  العالمية  المقاولة 

لتنفيذه . 
وأبدى سيادة النائب األول 
لتذليل كافة  التام  استعداده 
الصعاب بما يمكن من تنفيذ 
الحضاري  ال��م��ش��روع  ه��ذا 
حقيقة  ليكون  اإلستراتيجي 
لدعم  األرض  على  واق��ع��ة 
التوفيق  متمنياً  التنمية 
ل��ل��ف��ري��ق إلس��ت��ك��م��ال ب��اق��ي 

مراحل المشروع.

ق�������ال م����ص����رف ل��ي��ب��ي��ا 
ال��م��ح��اف��ظ  إن  ال���م���رك���زي 
ال��ص��دي��ق ال��ك��ب��ي��ر ون��ائ��ب��ه 
إحاطة  قدما  الحبري،  علي 
ع���ن س��ي��ر ع��م��ل��ي��ة ت��وح��ي��د 
األخير  والتقدم  المصرف، 
إعادة  عملية  لدفع  المحرز 
بشركة  باالستعانة  التوحيد 
كمستشار  الدولية  ديلويت 

ومساعد.
المصرف,  وأوض���������ح 
عبر  ت��م��ت  اإلح����اط����ة  أن 

ال��ف��ي��دي��و م��ع س��ف��راء دول، 
م��ص��ر واالت���ح���اد األوروب����ي 
والواليات المتحدة وإسبانيا 
وألمانيا وبحضور مستشارة 

ليبيا  بشأن  المتحدة  األم��م 
وصندوق  ويليامز،  ستيفاني 
النقد والبنك الدوليين ضمن 
العمل االقتصادية  مجموعة 

لعملية برلين.
ال��ت��أك��ي��د على  ت���م  ك��م��ا 
البنك  توحيد  إع��ادة  أهمية 
المركزي للعملية السياسية، 
األم��م  بعثة  تيسرها  ال��ت��ي 
ليبيا  ف��ي  للدعم  المتحدة 
البلد  الس��ت��ق��رار  وأهميتها 
على  مشددين  ومستقبله، 
ضرورة الحفاظ على وحدة 
واس���ت���ق���الل ال��م��ؤس��س��ات 
االق���ت���ص���ادي���ة وال��م��ال��ي��ة 

السيادية في البالد.

ب����ح����ث وزي���������ر ال���ع���م���ل 
وال��ت��أه��ي��ل ع��ل��ى ال��ع��اب��د، 
إم��ك��ان��ي��ة االس���ت���ف���ادة من 
ال��ت��ج��رب��ة اإلم���ارت���ي���ة في 
وتوزيع  التوظيف  سياسات 
وذلك خالل  العاملة،  القوى 
لقائه وزير الموارد البشرية 
اإلماراتي عبد الرحمن عبد 
المنان، بمقر الوزارة بدبي .
سبل  إل��ى  اللقاء  وت��ط��ّرق 
التدريب  برامج  في  التعاون 
والتأهيل والمشاريع الخاصة 

بالتكوين المهني، إلى جانب 
ذات  الموضوعات  من  عدد 
االهتمام المشترك في عدد 

من المجاالت.
ال��وزي��ر  أب���دى  م��ن جهته، 
لتقديم  استعداده  اإلماراتي 
كل الخبرات لدعم ليبيا في 
العمل  تنظيم سوق  مجاالت 
وخلص  األجنبية،  والعمالة 
التعاون  استمرار  إلى  اللقاء 
يخدم  بما  ال��وزارت��ي��ن  بين 

مصالح البلدين.

قام السيد صالح عبدالكريم القطراني 
رئيس لجنة اإلدارة بشركة الخليج العربي 
ال��م��واف��ق  ال��م��اض��ي  ال��س��ب��ت  ي���وم  للنفط 
المرحوم عبد  بقاعة   ،  2021-12-11
الونيس سعد، وبحضور السيد أبوبكر بن 
عامر عضو لجنة اإلدارة ومدراء اإلدارات 
بتكريم المتقاعدين والمتقاعدات بالشركة 

للعام 2021م.
من  الشريحة  لهذه  الشركة  من  ووف��اًء 
حياتهم  جل  امضوا  الذين  المستخدمين 
الشركة  وك���ع���ادة  ال��ش��رك��ة  ل��ه��ذه  خ��دم��ة 
للضمان  احالتهم  يتم  ممن  تكريم  ف��ي 
القانونية  ال��س��ن  لبلوغهم  االج��ت��م��اع��ي 

للتقاعد .
الذي  بالدور  التكريم عرفاناً  أقيم هذا 
بالشركة  الوظيفية  أثناء حياتهم  به  قاموا 
رئيس  القطراني  ص��الح  السيد  والقى   ،
شكر  كلمة  المناسبة  بهذه  اإلدارة  لجنة 
فيها المتقاعدين على ما قدموه من جهود 

جزًء  انهم  واك��د   ، بالشركة  عملهم  خالل 
من الشركة ، وهي جزء منهم وتقاعدهم ال 

يعني انتهاء عالقتهم بالشركة .
كما القى السيد أبوبكر بن عامر عضو 
كلمة  واإلنتاج  لالستكشاف  اإلدارة  لجنة 
ال���ذي قدمه  ال��ري��ادي  ب��ال��دور  أش���اد بها 
طوال  الشركة  لهذه  خدمة  المتقاعدين 
فترة عملهم بها شاكراً لهم هذا السنوات 
التي استقطعت من أعمارهم خدمة لهذه 

المؤسسة العريقة .

السيد  المتقاعدات  اح��دى  القت  كما 
المميز  الدور  عن  كلمة  السعيطي  جميلة 
السير  في  الرجل  شريكة  وانها  للمراءة 
وصولها  حتى  بها  والرقي  الشركة  بهذه 

لسن التقاعد اسوة بأخيها الرجل.
الشهادات  توزيع  تم  الحفل  ختام  وفى 
على  التذكارية  والهدايا  التكريم  ودروع 
باقي  تكريم  يتم  ان  على   ، المتقاعدين 
بنغازي  خارج  يقطنون  الذين  المتقاعدين 

بمناطقهم.
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عميد بلدية طبرق يجتمع بلجنة اإلشراف على األنشطة الشبابية  

بلدية سبها تبحث آلية الدفع بالعملية التعليمية إلى األفضل

"بلدي جالو" ُيسّلم سيارة إسعاف إلى مستشفى جالو العام

مركز العزل والفلترة بنالوت 

ُيكرم عناصره الطبية والطبية المساعدة 

التجهيز  أعمال  في  بنغازي  بلدية  شرعت  
لمدرسة نموذجية ُمتكاملة بمنطقة الكويفية ، 
وتشمل  بتنفيذها  البلدية  سابقاً  قامت   حيث 
على عدد عشرة فصول ،وثالثة معامل رئيسية 
،ومسرح كبير ،ومكتبة ومالعب ومخزنين وعدد 

أربعة عشر دورة مياه وُغرفة حارس أمن .
المدرسي  األث��اث  وتركيب  توريد  وتم  هذا 
وكافة  والمسرح  والمعامل  الدراسية  للفصول 

مرافق المدرسة .
ويُذكر أن هذه األعمال تهدف إلى سد العجز 

في المدارس التعليمية ،وتخفيف كثافة الطلبة 
في الفصول الدراسية بمنطقة الكويفية وتعد 
لمدينة  اإلستقرار  إعادة  لجنة  مشاريع  ضمن 
المشروعات  مكتب  إش���راف  تحت  ب��ن��غ��ازي 

بالبلدية .

ببلدية  وال��ط��وارئ  األزم��ات  لجنة  ناقشت 
زليتن  خالل اجتماع عقدته الثالثاء الماضي 
بمقر ديوان البلدية مع لجنة الصحة ومدير 
مدى  بالبلدية   وال��ع��زل  الصحية  ال��رع��اي��ة 
جاهزية األجهزةالطبية واستعدادها لمجابهة 
فيروس كورونا المتحور 
»اوم��ي��ك��رون« ف��ي حال 

ظهوره  بالمدينة.
من جانبه بحث عضو 
ملف الصحة مع السادة 
الحضور أبرز  المشاكل 
يمكن  التي  والصعوبات 
وفرق  العزل  تواجه  أن 
ال��رص��د وال��ت��ط��ع��ي��م��ات وال��ت��ي م��ن أب��رزه��ا 
مكافئات العاملين بفرق الرصد والتطعيمات 
وم��راك��ز ال��ع��زل ب��اإلض��اف��ة إل��ي النقص في 
مع  ال��ت��واص��ل  وكيفية  واألدوي����ة  المشغالت 

وزارة الصحة.
ه���ذا ون���اق���ش اإلج��ت��م��اع ض�����رورة أخ��ذ 
بطاقة  إب��راز  ض��رورة  وإمكانية  التطعيمات 
واخ��ذ  ال��ع��ام��ة  ال��ج��ه��ات  داخ���ل  التطعيمات 
التدابير االحترازية الالزمة  داخل المدارس 
مراكز  داخل  التطعيمات  وتوفير  والمساجد 
التطعيم بالبلدية للحد وتخفيف من اإلصابة 

بالفايروس في حال ظهوره وانتشاره .

جلسة  سبها  بلدية  دي���وان  بمقر  ُع��ق��دت 
حوارية بعنوان شخصيات مؤثرة لها تجارب 
ناجحة برئاسة  عضو المجلس البلدي سبها 
المجلس  و عضو  ق��دوري  /سلطانة  السيدة 
بحضور   ، األمين  /عبدالله  السيد  البلدي 
ع�����دد م����ن ال��ن��ش��ط��اء 
المؤثرة  والشخصيات 
وال���ن���خ���ب وع������دد م��ن 
ال���ق���ي���ادات ال��ن��س��ائ��ي��ة 

بالمجتمع.
ت�����أت�����ي ال���ج���ل���س���ة 
حملة  ضمن  ال��ح��واري��ة 
16ي��������وم ل��م��ن��اه��ض��ة 
الوقاية  تعزيز  مشروع  و  المرأة  العنف ضد 
واإلس��ت��ج��اب��ة ل��ل��ع��ن��ف ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ن��وع 

االجتماعي بالشراكة مع بلدية سبها. 

لجنة األزمات والطوارئ ببلدية زليتن

تناقش مدى الجاهزية لمجابهة 
متحور اوميكرون في حال ظهوره

تعزيزًا لحملة  16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة 

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق بلدية سبها تعقد جلسة حوارية
السيد فرج بوالخطابية بمقر ديوان البلدية  مع  
الشبابية   األنشطة  على  اإلشراف  لجنة  أعضاء 
السادة / رافع علي ادم وامبارك خميس عمران 
السيد  التسييري  المجلس  عضو  وبحضور   ،
هاشم امصادف األنشطة التي قامت بها اللجنة 
الشبابية خالل الفترة الماضية والقت استحساناً 

لدى المواطنين .
واطلََع السادة أعضاء اللجنة بوالخطابية على 
الماضية   الفترة  اُقيمت  طيلة  التي   األنشطة  
حيث أثنى على المجهودات المبذولة وأكد على 

دور البلدية في اعتماد اللجنة مع وزارة الشباب .
البلدية  اللجنة  أع��ض��اء  طالب  جانبهم  م��ن 
بتقديم الدعم  الالزم  لألنشطة  الشبابية حيث 

أكد عميد البلدية على تقديم الدعم الالزم في 
حال توفر الميزانية  مشيراً إلى أن هذه األنشطة 

تحتاج إلى ميزانية  .

مدينة  عن  الدولة  مجلس  عضو  ناقش 
عميد  مع   أكوني  علي  محمد  أبكدة  غات 
و  ال��ع��دة  ب��وخ��س  عيسى  المكلف  البلدية 
بالبلدية/ التعليمية  ال��خ��دم��ات  م��راق��ب 

األم��ور  تيسير  كيفية  المدني  محمد  علي 
بالبلدية  التعليمية  بالعملية  الدفع  أجل  من 
التواصل  لألفضل كما تم  خالل االجتماع 
بحكومة  والتعليم  التربية  وزي��ر  معالي  مع 

المقريف  م��وس��ى  د.  ال��وط��ن��ي��ة/  ال��وح��دة 
مع  أيضاً  وأجريت  مداخلة هاتفية  هاتفياً 
لشؤون  والتعليم  التربية  وزارة  وكيل  السيد 

المؤسسات حيث أفادوا باآلتي:
تزويد  القادمة  األي��ام  خالل  سيتم   -  1
مدرسة العهد الجديد بمحلة تهاله بفصول 

متنقلة.
التعليم  مراقبة  مخصصات  رف��ع   -  2

بالبلدية.
3 - توفير المعلمين لمدارس محلة تهاله 
الجديد  ال��دراس��ي  ال��ع��ام  ان��ط��الق  لضمان 

وسير العملية التعليمية.
ال��خ��اص��ة  االح���ت���ي���اج���ات  ت��وف��ي��ر   -  4
بالمستلزمات  يتعلق  ف��ي��م��ا  ب��ال��م��دارس 
التعليمية  المؤسسات  لجميع  التعليمية 

بالبلدية.

َس���لّ���م ع��ض��و ال��م��ج��ل��س 
البلدي لبلدية جالو  السيد 
ي���وس���ف ب��وع��وي��ن��ة س��ي��ارة 
إسعاف مجهزة بالكامل إلى 
العام  جالو  مستشفى  مدير 

السيد عبدالقادر بازامه.
الجدير بالذكر أن سيارة 
إلى  توريدها  تم  اإلس��ع��اف 
ب��ل��دي��ة ج���ال���و ع���ن ط��ري��ق 

ص���ن���دوق األم����م ال��م��ت��ح��دة 
اإلنمائي UNDP من جانبه 
أش�����اد ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 
دعم  في  الصندوق  بجهود 
متطلباتها  وتوفير  البلدية 
لمزيد من  المجلس  ويتطلع 
خدمة  المستقبلي  التعاون 
ل��ل��م��واط��ن ال��ق��اط��ن ب��ه��ذه 

البلدية.

نالوت  بمدينة  والفلترة   العزل  مركز  احتفى 
العناصر  بتكريم  للبلدية   التابعة  تكويت  ومحلة 
الطبية والطبية المساعدة والفنية واإلدارية العاملة 

في مواجهة فيروس كورونا.
ح��ي��ُث أل��ق��ي ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة ن���ال���وت ال��دك��ت��ور 

أثنى  وتقدير  شكر  كلمة   الحجام  عبدالوهاب 
والطبية  الطبية  العناصر  جهود  على  خاللها  من 
المساعدة التي كانت في الصفوف االولى لمجابهة 

جائحة كورونا.
كل  تطبيق  ض���رورة  على  البلدية  عميد  وأك��د 

شأنها  من  التي  والوقائية  االحترازية  اإلج��راءات 
التقليل من نسبة اإلصابة وانتشار فيروس كورونا 
المستجد في ظل الموجة الثانية التي تجتاح العالم  
خالل هذه الفترة ، وأوصى  في ختام كلمته بضرورة 

التباعد االجتماعي والجسدي بين المواطنين .

بلدية بنغازي تشرع في تجهيز مدرسة نموذجية ُمتكاملة بمنطقة الكويفية
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ملتقي ليبيا الدولي للتنميه المكانيه في دورته 
األولي يختتم اعماله ببلدية البوانيس 

نورية  وتصوير:  متابعة   ■
الرنين - نعيمة المصراتي

ببلدية  تمنهت  بمدينه  اختتمت 
الماضي  الخميس  ي��وم  البوانيس 
أعمال ملتقي ليبيا الدولي للتنميه 
والتي  األول��ي  دورت��ه  في  المكانيه 
))التنميه  ع��ن��وان  تحت  انعقدت  
ال��م��ك��ان��ي��ه واس���ت���غ���الل ال���ث���روات 
...المعوقات  بالجنوب  الطبيعيه 

والحلول(( .
الملتقى   ه��ام��ش  ع��ل��ى  واق��ي��م 
رئيس مجلس  برعاية  نظم  ال��ذي  
الوزراء المكلف "رمضان ابوجناح"، 
معرضا  متتاليين  ليومين  واستمر 
ل��ل��ص��ن��اع��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وع���رض 
وصناعيه  اقتصاديه  م��ش��روع��ات 
مجموعة  ورع��اي��ة  بمشاركة  ع��دة  
السهل القابضه.. والمنطقه الحره 
مصراته.. ومركز تنمية الصادرات.
الملتقي عرض   وشملت أعمال 
العديد من الورقات البحثيه العلميه 
ف��ي ال��م��ج��ال االق��ت��ص��ادي  ح��ول 
المكانيه  التنميه  أه��داف  تحقيق 
والخيرات  اإلمكانيات  واستغالل 
يضمها  التي  وال��م��وارد  الطبيعيه 

الجنوب الليبي.
وشارك في الملتقى االقتصادي 
االختصاصيين  الخبراء  من  عدد 
الجامعات  مختلف  م��ن  وأس��ات��ذة 

الليبية.
وصدر في ختام أعمال الملتقيى 
حلقة  التنمية  أن  على  ن��ص  بيان 
التخلف  بها  نتجاوز  مستمرة  عمل 
الفاضي والخسارة ويقضي  تكبلها 
ع��ل��ي��ه��ا غ���ي���اب االم�����ن واالم�����ان 
ف��ال��ج��ن��وب ال��ل��ي��ب��ي ي��ح��ت��وي علي 
م��واد  م��ن  وطبيعية  بشرية  م���واد 
الحدتث  لالستخدام  وطاقة  خ��ام 
تنمية في ليبيا وليس في الجنوب 
بمراحل  الليبية  ف��ال��دول��ة  ف��ق��ط 
لم  حكوماتها  واخ��ت��الف  وج��وده��ا 
فيما  الدولي  المجتمع  مع  تتفاعل 
يخص البئة بالرغم من انه مطلب 
مباشر علي حياة  تأثير  له  عالمي 
الجنوب  ف��ي  فالتنمية  االن��س��ان 
استغالل  اس��اس��ه��ا  تغير  عملية 
الخام  وال��م��واد  الطبيعية  ال��م��واد 
تقيمها  ونتائج  المتاحة  والطاقة 
احتياجات االنسان من مواد مصنع 
عامة  ليبيا  في  مصنعة  والنصف 
وتوجد امكانية الستغالل مساحات 
والمياه  الشاسعة  الخصبة  االرض 
في  ال��واق��ع��ة  المتجددة  الجوفية 
الجنوب والجنوب الغربي من ليبيا 
وإش��راف مكاتب  زراعة مقننة  في 
استشارية متخصصة سيسهم بشل 
من  هائلة  ث���روة  تكوين  ف��ي  كبير 
ستقام  التي  الزراعية  المنتوجات 
كاالنتاج  اخ���ري  ص��ن��اع��ات  عليها 

والمصانع  وال��ح��ي��وان��ي  ال��زراع��ي 
فرص  توفير  عن  ناهيك  الغذائية 

عمل.
مختلف  ال��م��ل��ت��ق��ى  ب��ح��ث  ك��م��ا 
التحديات في الجنوب الليبي ومنها 
عدم وجود شبكة مواصالت جديدة 
ومتكاملة قادرة علي النقل من والي 
المستهدفة  والمناطق  المشاريع 
للتنمية حيت يوجد مستثمرين من 
وقادرين  راغبين  الخاص  القطاع 
في  تساهم  مشاريع  ان��ش��اء  علي 
ان  غ��ي��ر  ال��ل��ي��ب��ي  ال��ج��ن��وب  تنمية 
والمعنية  القائمة  القوانين  بعض 
ب��االس��ت��ث��م��ار ت��ص��رف ان��ظ��اره��م 
فالمنطقة  االستثمارات  تلك  عن 
انشاء منطقة  الى  الجنوبية تحتاج 
وأفريقيا  اوروب���ا  بين  تربط  ح��رة 
وت��ن��ش��أ م���ن خ��الل��ه��ا ال��ك��ث��ي��ر من 
وتشغيل  وال��خ��دم��ات  ال��ص��ن��اع��ات 
العمالة وصوال الي التنمية المكانية 

للجنوب الليبي.
عن  الصادرة  التوصيات  ونصت 

الملتقى على النقاط التالية:-
التركيز  مع  بالبيئة  االهتمام   -
البيئة  تهدد  محددة  قضايا  علي 
وال��زراع��ة  وال��ط��اق��ة  ال��م��ي��اه  منها 
والصناعة مع مواكبة برامج التغير 

المناخي. 
ادارات  توجيه  علي  العمل   -
الميكنة  الستخدام  العام  القطاع 
المتعلقة  المهام  إلنجاز  االداري���ة 
بالمجاالت  خاصة  االنسان  بحياة 

الصحية والتعليمية.
- ت��ط��وي��ر وح������دات ال��رع��اي��ة 
الليبي  بالجنوب  األولية  الصحية 

باعتبارها اول سلم للتدرج العالجي 
الوظيفية  الطبية  الكوادر  وتوفير 

المالئمة لها.
- اطالق مبادرة التحول الصحي 
الليبي  الجنوب  في  التنمية  اساس 
ل��وض��ع ل��خ��ط��ة اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة من 
خالل تسهيل ودعم القطاع الخاص 

بالقطاع الصحي.
في  المشاركة  علي  التركيز   -
المؤتمرات والملتقيات الدولية في 
موضوع البيئة والتركيز علي قضايا 
محددة تهدد البيئة منها ندرة المياه 

والطاقة والزراعة والصناعة.
العمل مع جهات االختصاص    -
الحيوان  تربية  مستلزمات  لتوفير 
لتحسين  وال��م��رب��ي��ن  ل��ل��ف��الح��ي��ن 
التكلفة علي  وتقليل  االنتاج  وزيادة 

المستهلك.
- توجيه القطاع المصرفي العام 
جديدة  استثمارية  خطط  لتبني 
من خالل مشاركة القطاع الخاص 
تصلح  التي  االستثمارات  وتمويل 
مادية  ع��واق��ب  وتحقق  بالجنوب 
وإمكانية  وم��ن��اف��ع  للمستثمرين 

للجنوب الليبي.
التخطيط  مجلس  مع  العمل   -
الدراسات  الستكمال  سبها  لبلدية 
ال���ق���ائ���م���ة م����ع م���رك���ز ال��ب��ح��وث 
ال��م��واد  ام���ام  للحديد  الصناعية 
الخام  وكمياتها بالمنطق الجنوبية 
ما  الستثمارها  تنفيذا  وتصنيفها 

امكن االمر.
الزراعي  بالمجال  االهتمام   -
وال��ت��وس��ع ف��ي اق��ام��ة ال��م��ش��اري��ع 
ال���زراع���ي���ة وت��وج��ي��ه ال��م��زارع��ي��ن 

دور  تفعيل  خ��الل  م��ن  وتوعيتهم 
ن��دوات  واقامة  ال��زراع��ي  المرشد 
وم����ح����اض����رات ت���وع���وي���ة ل��دع��م 

المزارعين.
ال��خ��ام  ال���م���ول���د  - اس���ت���غ���الل 
الليبي  ال��ج��ن��وب  ف��ي  المستشفى 
منطقة  في  الحديد  م��ادة  وخاصة 
ال��ص��ن��اع��ات  ف��ي  ال��ش��اط��ي  وادي 

المحلية بدال من االستيراد.
- تشكيل فريق عمل استراتيجي 
والناشطين  االكاديمين  من  ونخبة 
تنفيذ  لمتابعة  اليبي  الجنوب  من 
وتنمية  العلمية  الملتقيات  نتائج 

الجنوب بشكل عام.
وف����ي ح��ف��ل خ���ت���ام ف��اع��ل��ي��ات 
التكريم  شهائد  توزيع  تم  الملتقي 
المنطقة  ال��رس��م��ي  ال��راع��ي  علي 
البرونزي  والراعي  الحرة مصراتة 
ومركز  القابضة  السهل  مجموعة 
زادك��و  وش��رك��ة  ال��ص��ادرات  تنمية 
وصحيفة  ال��م��ت��ج��ددة  ل��ل��ط��اق��ات 
من  المشاركين  وع��ل��ى  ال���دي���وان، 
الوفد البولندي والوفد التونسي الي 
الفكرية  القامات  من  نخبة  جانب 
والعلمية وعدد من المسؤولين في 

مجال االستثمارات. 
ول��م��ع��رف��ة ال���م���زي���د ع���ن ه��ذا 
صحيفة  م��ن��دوب  ك��ان��ت  الملتقي 
الديوان حاضرة ومتابعة لمجريات 
وف��ع��ال��ي��ات ه��ذا ال��ح��دث واج��رت 
مع  البداية  وكانت  اللقاءات  عديد 
الدكتور  ال��ب��وان��ي��س  بلدية  عميد 
ع��ل��ي ف���رج ع��ك��اش��ة ال����ذي توجه 
بالشكر والتقدير الي اعضاء الوفد 
وحضر  السفر  مشقة  تحمل  الذي 

الملتقي وتوجه  للمشاركة في هذا 
السهل  لمجموعة  بالشكر  كذلك 
القابضة شركة رائدة ومن مجموعة  
الشركات الوطنية التي ترفع الراس 
واضاف عكاشة انني كعميد بلدية 
في  لالستثمار  يتقدموا  ان  ندعم 
اننا  وق��ال  البوانيس  وادي  بلدية 
قطعة  لمنحهم  تام  استعداد  علي 
أرض زراعية ال تقل مساحتها عن 
فيما  واض��اف  هكتار  االف   )10(
وبالتاكيد   مقصرة  الحكومة  ان  لو 
ان  يجب  واالن  مقصرة  الحكومة 
العالم  وندعوا  العالم  علي  نفتحها 
فرص  ف��ي  معنا  وي��دخ��ل  ياتي  ان 
وتنجح   تنجحنا  وه��ذه  استثمارية 

المشاريع.
رئبس  بمستشار  التقينا  ك��م��ا 
ارح��وم��ة  علي  ال��دك��ت��ور  الحكومة 
ياتي  الملتقي  هذا  ان  قال  وال��ذي 
االستقرار  علي  ت��دل  ظ��روف  ف��ي 
ال���ت���ام ل��ل��دول��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة واض���اف 
االمكان  بقدر  نحاول  اننا  ارحومة 
هو  وه��ذا  للجنوب  ش��ي  نقدم  ان 
الذي  االول  االقتصادي  الملتقي 
الجنوبية  المنطقة  ف��ي  ي��ح��دث 
والذي لوال حكومة الوحدة الوطنية 
ودعم  ابوجناح  رمضان  المهندس 
هذا  نجح  لما  به  الخاص  المكتب 
نحرك  اليوم  اننا  مضيفا  الملتقي 
المياه الرائدة لخلق بيئة اقتصادية 
او تنمية مكانية الننا الحضنا نزوح 
الشمال  علي  مباشر  غير  وهجوم 
وت����رك ال��ج��ن��وب م��ش��ي��را ال���ي ان  
موجودة  االقتصادية  ليبيا  خيرات 
ف��ي ال��ج��ن��وب ول��ي��س ف��ي الشمال 
غير  ان��ن��ا  ف��ي  المشكلة  ان  وق���ال 
قادرين علي الخروج من المصطلح 
ال��ذي دائ��م��ا ن���ردده وه��و مصطلح 
التهميش واسترسل موضحا بقوله 
انا في رايي ال يوجد احد مهمش 
بنفسه  نفسه  مهمش  ف��ال��ج��ن��وب 
والهواء  المياه  لديك  ان��ك  طالما 
والشمس واالرض والكهرباء واشار 
في حديثه بان الكهرباء في الجنوب 
افضل من الشمال، وقال ما الذي 
يجعل المواطن في الجنوب ال يعمل 
هذا السؤال يطرح نفسه والتحجج 
األمني  فالوضع  األم��ن��ي  بالوضع 
مستقر الي حدا ما وبنسة )80%( 
اقيم من  الملتقي  ان هذا  واضاف 
االقتصادية  المشاريع  توطين  اجل 

الحياء المنطقة الجنوبية. 
لحكومة  تحياته  "ارحومه"  وقدم 
الوحدة الوطنية وللفريق االعالمي 
الذي ترك كل مايملك وحضر الي 
الملتقي  فاعليات  لتغطية  الجنوب 
اطمئنان  رس��ال��ة  ي��ق��دم��و  وح��ت��ي 
مع  نتألم  باننا  ال��ج��ن��وب  أله��ال��ي 

بعض ونسعد مع بعض. 
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ثقافية

مجمع اللغة العربية بليبيا يحيي اليوم العالمي للغة العربية 

اليونسكو تضّم “الخط العربّي” إلى قائمة التراث غير المادي 

جامعة بنغازي الحديثة تحتفي بلغة الضاد وتقدم 
درعها التقديرّية لألديب علي الشوماني 

ان��ط��ل��ق��ت ص���ب���اح ي����وم أم����س ال��س��ب��ت 
العالمي  اليوم  إحتفالية  فعاليات  بطرابلس 
للغة العربية برعاية حكومة الوحدة الوطنية 
ورئيس مجمع اللغة العربية د . "عبدالحميد 
عبدالله الهرامة" ونائب رئيس مجمع اللغة 
العربية "محمد مصطفى بن الحاج " وممثل 
عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د 

."عمر عبد الدايم" . 
فيلما  تناول  مرئي  عرض  الحفل  وتخلل 
في  التطور  م��راح��ل  ع��ن  يتحدث  وثائقيا 
اللغة العربية ومساهمتها في تطوير التعليم 
الدولة  استقالل  عهد  في  العلمي  والبحث 
الليبية, وما قام به وسيقوم به مجمع اللغة 

العربية فهذا الصدد . 
قال  الليبية  االنباء  لوكالة  تصريح  وفي 
الدكتور"عبد  العربية  اللغة  مجمع  رئيس 
يوم  ه��و  ال��ي��وم  ه��ذا  ان  ال��ه��رام��ة"  الحميد 
عالمي للغة العربية يحتفل به العالم تنفيذا 
لقرار االمم المتحدة في شأن اعتماد اللغة 
العربية واحدة ضمن ستة لغات عاملة في 
عبر  لغة  االف  سبعة  أصل  من   ، المنظمة 
عظيم  تشريف  القرار  ذلك  ويعتبر  العالم 
للغة القرأن الكريم , وهي اللغة التي يتحدث 

ولها  ال��ع��ال��م  ف��ي  ن��اط��ق  مليون   400 بها 
اهتمام في الجامعات ومراكز البحث ألنها 
القديم  العالم  حضارات  بين  التواصل  لغة 
نقلت  التي  وهي  الحديث  العصر  وحضارة 
علوم الماضي إلى الحاضر ولذلك حظيت 

بهذه المكانة عند العالم . 
في  ممثلة  ليبيا  ان  الهرامة  د.  وأوض��ح 
أهل  ألنها  بها  تحتفل  العربية  اللغة  مجمع 
احتفالية  لها  اعددنا  ولقد  االحتفال  لهذا 
من  ومجموعة   ، سنويا  ومؤتمرا  صباحية 

بها  يقوم  س��وف  المناسبة  لهذه  األنشطة 
المجمع. 

والبحث  ال��ع��ال��ي  التعليم  وزارة  ممثل 
العلمي د ."عمر عبد الدائم" قال لمندوب 
"وال" : )ان من المالحظات االيجابية التي 
اليوم العالمي للغة  ينبغي ابداؤها في هذا 
والشاّبات،  الّشباب  بعض  توجه  العربية، 
واألدبية  االبداعية  للكتابة  قلة،  كانوا  وان 
والشعرية األمر الذي يجعلهم مهتمين باللغة 
 , ابداعهم  اليه  يسبغون  الذي  الوعاء  ألنها 
اننا نتطلع الى مزيد من التعاون بين مجمع 
اللغة العربية ووزارة التعليم العالي والبحث 
الصعوبات  بعض  على  ل��ل��وق��وف  العلمي 
والخروج  العربية  اللغة  دارسي  تواجه  التي 
خالل  من  تسهم  وواض��ح��ة  موحدة  برؤية 
برامج طموحة وواعدة للنهوض بتعلم اللغة 

العربية، لعة القرآن الكريم . 
العديد  المؤتمر  أيام هذا  وستقام خالل 
مقدمتها  ف��ي  والمناقشات  ال��ن��دوات  م��ن 
المجمع  رئيس  ح��ول  علمية  ن��دوة  وأهمها 
الدكتور  االدي���ب  اللغوي  العالم  المؤسس 
"علي فهمي خشيم " وافاق حراكه الثقافي , 

جانب اقامة امسية شعرية . 

المتحدة  األم��م  منظمة  ضّمت 
)يونسكو(،  والثقافة  والعلم  للتربية 
يوم الثالثاء الماضي، الخط العربي 
ل��ل��ت��راث  التمثيلية  ال��ق��ائ��م��ة  إل���ى 

الثقافي غير المادي للبشرية.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل االج���ت���م���اع 
ال���س���ادس ع��ش��ر ل��ل��ج��ن��ة ال��دول��ي��ة 
الثقافي  التراث  لصون  الحكومية 
غير المادي، المنعقد عبر اإلنترنت 

من 13 إلى 18 ديسمبر.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى 
األنباء  لوكالة  المال  آدم  اليونسكو 
الكويتية: “هو ملف مشترك تاريخي 
يعتبر  حيث  عربية،  دول��ة   16 بين 
ملفا متميًزا نظًرا لتقديمه من أكبر 

عدد دول في الوقت نفسه”.
وأض������اف: “ُق������دم ال��م��ل��ف في 
عليه  العمل  بعد   2020 م���ارس 
المنسقين  قبل  م��ن  طويلة  لفترة 
ال��دول  أن  إل��ى  مشيرا  المعنيين”، 
منسقا  السعودية  اختارت  العربية 
عاما للملف تحت إشراف المنظمة 
والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية 

)ألكسو(.
وت��ق��دم��ت ب��ال��م��ل��ف ال��س��ع��ودي��ة 
وال��ك��وي��ت واإلم������ارات وال��ب��ح��ري��ن 
وال��ع��راق  وم��ص��ر  ع��م��ان  وسلطنة 
وال��م��غ��رب  وم��وري��ت��ان��ي��ا  واألردن 
وفلسطين والسودان وتونس واليمن 

ولبنان والجزائر.

صباح  الحديثة  بنغازي  جامعة  نظمت 
احتفاء  ثقافيا  حفال  السبت؛  أمس  يوم 
باليوم العالمي للغة العربية الموافق 18 

من ديسمبر من كل عام.
أنباء  وكالة  تابعته  الذي  الحفل  وتخلل 
المستقبل؛ عدد من الفعاليات والعروض 
طلبة  م��ن  والمقدمة  والثقافية  األدب��ي��ة 
الشباب  الكتاب  م��ن  ولفيف  الجامعة، 
وال��م��ه��ت��م��ي��ن ب��ال��ع��رب��ي��ة وآداب���ه���ا، حيث 
عيون  م��ن  متخيرة  مجموعات  أن��ش��دت 
الشعر العربي في عصور المختلفة، كما 
من  ع��دٌد  الحفل؛  رزنامة  ضمن  نوقشت 
في  الضاد  لغة  ب��دور  المتعلقة  القضايا 
واالجتماعية  والفكرية  العلمية  الحقول 
أهمية  على  والتأكيد  والعالم،  ليبيا  في 
والتفاعل  للتواصل  أداة  باعتبارها  اللغة 
اإلنساني وركنا أساسيا في تشكيل الهوية 

الحضارية.
قّدم  العربية؛  تُجاه  وف��اء  لمسة  وف��ي 
جعودة  أحمد  الدكتور  الجامعة  رئيس 

التدريس  هيأة  عن  أصالة  الجامعة  درع 
والمفتش  للكاتب  ال��ح��ض��ور؛  والطلبة 
التربوي المتعاقد األستاذ علي الشوماني 

باعتباره شخصية العام؛ احتفاء بمسيرته 
العلمية والعملية في نصرة اللغة العربية، 

والذود عن التراث العربي واإلسالمي.

ِتي َوُهِويَّتي َوثََباِتي أُمُّ اللَُّغاِت َفَديْتَُها ِبَحَياِتي ِهَي ِعزَّ
ْهَشاِت والَبَهَجاِت  تي َوبََقاُؤَها َوَمَكاِمُن الدَّ ِسرُّ الُخلُوِد ألُمَّ

نََواِت ِم السَّ ِحي اَل تَنَْطِوي ِبتََصرُّ َوُهِويٌَّة َعَرِبيٌَّة اَل تَمَّ
َماِن َقِصيَدًة تَْفتَرُّ َعْن َزْهٍو ُرَواَء َحَياِة تَْخَضرُّ ِفي ُمَهِج الزَّ

تَْخَضلُّ ِفي َشَفِة الَبَياِن َخِميلًَة َما انْثَاَل ِحبٌْر ِفي يَِقيِن َدَواِة 
َعَرِبيٌَّة َمْعنَى الُخلُوِد ُوُجوُدَها َوُصُموُدَها ُهْزٌؤ ِبُكلِّ ُعَداِة
َدَها اإِللَُه ِبِحْفِظِه َمْحُفوَظٌة ِفي ُمْحَكِم اآليَاِت لَُغًة تََعهَّ
ْكِر ِفي ُقْرآِنِه َوبََيانَُه ِللنَّاِس، نَْهَر ِعَظاِت َكانَْت ِلَساَن الذِّ

َها ِفي النُّوِر، ِفي األَْعَراِف، ِفي الُحُجَراِت َوتََظلُّ ُمْعِجَزةَ النَِّبيِّ َوِسرُّ
َوِبَحْرِفَها أُوِتْي َمَجاِمَع َكلِْمِه َفانْثَاَل ِسْحًرا َراِئَق النََّبَراِت 
َعَواِت َوِبنُوِرَها َدلَّ الِعَباَد ِإلَى الُْهَدى ِبالَحقِّ بَلََّغ أَْعَظَم الدَّ
ى َمَخاِرَجَها، ِبِمْسِك ُهَداِة  ٍد َشذَّ أَبًَدا تَُفاِخُر أَنَّ ثَْغَر ُمَحمَّ
َجْت ِبنََفاِئِس النََّفَحاِت َرْت ِمْن ِريِقِه َفتََبْختََرْت َوتََأرَّ َفتََعطَّ

َوَرَوْت أََحاِديَث النَِّبي َصِحيَحًة َعْن ُكلِّ َمْصُدوِق الَحِديِث ِثَقاِت 
ِهَي ِللَْفَصاَحِة َوالَباَلَغِة َمْوِئٌل َوِلَساُن أَْهِل الُخلِْد ِفي الَجنَّاِت

ةُ الُخَطَباِء ِفي النََّدَواِت ِهَي ُمْعِجُز الْبُلََغاِء، ِسرُّ ُخلُوِدِهْم هي ُدرَّ
ِة َحْرِفَها من أَْحِرٍف، من أَلُْسٍن َولَُغاِت اَل َحْرَف يَْسُمُو َفْوَق ِعزَّ

بَى َوتأََلْأُلُ الِمْصَباِح ِفي الِْمْشَكاِة ُموِس َعلَى الرُّ َفَبِريُقَها ِضْحُك الشُّ
َوبََيانَُها َرْوٌض يَُباِكُر أَْفُجًرا َويَُدْغِدُغ الَْغاِفيَن ِبالنََّسَماِت

ْهَراِت  ْوِء ِللزَّ ُصبٌْح َسَيْعُصُر ِمْن ُحَشاَشِة ُروِحِه َويَُمدُّ َكْأَس الضَّ
َوِلَوْقِعَها نَْقُر الَحِنيِن َعلَى الَفتَى َوَرِنيُم َدْفِق الُحبِّ ِفي النََّبَضاِت 

لََواِت ِريَفِة آيٌَة َوبََداِئُع التَّْسِبيِح في الصَّ ِهَي ِفي األََحاِديِث الشَّ
ِتي َفتَبُثُّ أُنًْسا في َمَفاِصِل َذاِتي  ُب ِمْن َحَكايَا َجدَّ ِدْفءٌ يَُسرَّ

َعَواِت ُد ِدينََها ِبَيِقيِنَها َوتَِفرُّ َصْوَب اللِه ِبالدَّ َقاَمْت تَُجدِّ
ِي، َعاِبًقا ِبُدَعاِئَها َكِلَماِتَها الُقْدِسيَِّة الِعَبَقاِت في بَثِّ أُمِّ

ِطَباِت ي في َمَساَءاِت الَهنَا َوُدَعاُؤَها ِفي األَُفُجِر الرَّ اُل أُمِّ َموَّ
َباِح اآلِتي َوَحِديُث ُطْهٍر ِفي َحَكايَا َواِلِدي َوِغنَاءُ ِطْفِلي ِللصِّ

َبَواِت  َوُسُموُق َحْرِفي، َوانِْثَياُل َقِصيَدِتي َوَرِفيُف لَْحِني ِفي ُدنَى الصَّ
َعَشاِت َوِرَعاُش ُروِحي في ِرَحاِب قصيَدٍة ُمتََجلًِّيا نَْهًرا ِمَن الرَّ

ِتي َوُهِويَّتي َوثََباِتي أُمُّ اللَُّغاِت َفَديْتَُها ِبَحَياِتي ِهَي ِعزَّ
ْهَشاِت والَبَهَجاِت  تي َوبََقاُؤَها َوَمَكاِمُن الدَّ ِسرُّ الُخلُوِد ألُمَّ

نََواِت ِم السَّ ِحي اَل تَنَْطِوي ِبتََصرُّ َوُهِويٌَّة َعَرِبيٌَّة اَل تَمَّ
-----

* القصيدة نسجت حصًرا لحفل اليوم العالمي للغة العربية 18 ديسمبر 2021.

يصادف اليوم 18 من شهر ديسمبر من كل عام "اليوم العالمي للغة 
العربية" وفقا لقرار األمم المتحدة وبهذه المناشبة الغالية العالية 

فإننا نبجل لغتنا ونعرف قدرها فصاحة ومالحة وفوحا وبوحا ولسانا 
وبيانا ويكفيها شرفا وفخرا أنها "لغة القرآن الكريم" ولغة العلم 
والتمدن والحضارة في عصور "النهضة العقلية العربية" فمنحتنا 
"الموسوعات" في الطب وعلوم الحياة والرياضيات بكل فروعها 

والمنطق بكل دقته إلخ وكان في النية أن أكتب "تحية موسعة" عن 
لغتنا العالية الغالية أعرض فيها طيبات من بيانها وحالواتها 

ولكني الأدري لماذا حاصرتني هذه "الخاطرة الشعرية" وفرضت 
نفسها علي فقطعت علي مادبرت ونويت ف�� اكتفيت بإثباتها كما 

جاءت بال مراجعة 
والتعديل ف�� جاءت كأنها بعض "نشيد وطني" لم يتم تنقيحه 

تقول الخاطرة التي قطعت علي مانويت 
)عالية أمجادنا / فوح الطيوب
غالية بالدنا / نبض القلوب
تعالوا نسابق نبض الزمن
تعالوا لنعلو فوق المحن

نطوي الخالف / ويعلو الهتاف
جميعا جميعا .. يعيش الوطن
عاش الوطن / يحيا الوطن

أمجادنا / ياطيبها / واسطة العقد الفريد
بالدنا / تاريخها / رائدة المجد التليد

تعالوا تعالوا لدرب الفالح / تعالوا لنسمو فوق الجراح
نطوي العناد / ونبني البالد

جميعا جميعا لوأد الفتن /عاش الوطن يحيا الوطن
أمجادنا / روادها / من حققوا الغايات
بالدنا / أوالدها / شعارهم "حتحات"

تعالوا لنرفع نفس الشعار /تعالوا تعالوا نعيد العمار
نضيف الجديد / بعزم أكيد

جميعا جميعا يعيش الوطن / يحيا الوطن(
كل عام واللغة العربية واألمة العربية بألف خير يا الله

َغاِت* ُأمُّ اللُّ

عيد 

■ شعر: جمعة الفاخري

■ بقلم : عمر رمضان
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

أتساءل !!
بأصوات  ام��ت��ألْت  التي  األُذن  لصاحِب  كيف 

السالح ودوي الرشاشات 
وكادت طبلتها أن تتفجر 

أن يقَف في حديقة .. حديقٍة للعامة 
وينظر للشجرة التي أمامه ، ويستمْع !! 

لزقزقة العصافير أعالها .
في  تُعشَش  أن  الطيور  بمقدور  بأن  أعتقد  ال 

أُذنه ولو َمجازا 
لوال أنها تُسّبح لله 

لصمتْت عن التغريد بُحضوره 
تحيرني أكثر تلك اليُد التي تذبْح .. 

هل لرغيف الخبز أن يحتمل رائحتها !
وكيف للطيور أن تقَف وتلتقَف بعد هذا القتِل 

ُفتاَت الُخبز من راحات أيٍد ُملطخة 
وهي الشاهدة على ذلك 

أتحدث عن الذين حاربوا الوطن ، أما المدافعون 
عنه فطيور األبابيل معهم .. بالدعاء .

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

يخطر ببالي 

التحول 

■ بقلم: منال بوشعال

■ بقلم: عالء الدين كويدير 

يخطر ببالي أن أصرخ
أفتح ذراعّي 

وصوتي
وأركض إلى نهاية الشارع كالمجنونة

دون أن يوقفني عاقل
ويكبت هذه الصرخة بداخلي

أنا صرخة مكبوتة
ذراعان مضمومتان

وجسٌد ممنوٌع من الركض
يتحول بثبات إلى شجرة

يوماً بعد يوم.
يخطر ببالي أن أتمرد
أصنع الااااااا طويلة

طويلة جداً
أربطها بطرف لساني

دون أن يُقروا أصحاب األلسن الملتوية
بأنه يحتاج لقص ..

أشرع الباب كله
وأكسر النوافذ

ربما يتعرف الهواء على امرأة 

تتنفس بسرية 
خلف جداٍر وخط أحمر عريض

يحجب عنها الحياة.
يخطر ببالي أن أهرب

أحمل معي هذا الظالم الثقيل
وأسكن وراء الشمس 

تاركة الضوء لكم
ال الجن األحمر يعرف طريقي

وال الذباب األزرق
وال عيون جارتنا السوداء

خذوا األلوان كلها
واتركوني شفافة

جسٌد منسٌي
على بقعة بيضاء.

يخطر ببالي أن أقتل
أمسك السكين بهدوء 
وأقطع الطرق الحزينة

بداخلي
صانعة طريقاً واحداً

طريقاً واحداً

أخبر به النهاية عن وصولي
أفجر هذه المدينة 
وأزرع مكانها وردة

هكذا سأضمن أن الوردة لن يقطفها أحد
وأن المدينة ستنمو
حديقة من جديد.

يخطر ببالي أشياء كثيرة 
خطيرة
كبيرة 
ومثيرة

لن أقولها لكم
كي ال تبلغوا عني

وتغلقوا هذه الصفحة
فينقطع نفسي الوحيد
يخطر ببالي أن أقول

فأستعيذ من الشيطان
هاربة إلى النوم مثل كل ليلة

لكني أقوم مفزوعة !
مخيف شكل يدي

وهي تجهض هذا النص.

يكن  لم  ك��أن  ُجلبابها  من  الشمس  ب��رزت 
قبل،  م��ن  ليل  األرض  سطح  على  يطلع 
يوم  أي  م��ن  أكثر  وض���اءة ساطعة  ج��اءت 
آخر، وأضاءت ما حولها كأن لم تك ليلة 
البارحة ليلة، بل وكأّنها لم تك ليلة ليالء 
على أيهم العب الشطرنج األّول في ليبيا 
يتفاخر  ك��ان  ال��ذي  فهو  العربي،  والوطن 
بنفسه ألّن��ه ذك��ّي وال يقدر عليه أح��د، و 
وال  منها،  تمل  ال  وله طلعة  قسيم،  وسيم 
يمكن ألحٍد أن ينكر أنه كان كذلك حًقا، بل 
مكث بذلك برهة من عمره يتبختر بجماله 
ودالله وذكاءه وكل من حوله مبهورين به، 
و اتخذ بين الناس دائما في أحسن موقٍع، 
وأجلَّ مكانة، وأرفع قدر. استيقظ في ذاك 
فهو  عينه،  يفتح  أن  دون  نومه  من  النهار 
مثل كل عباقرة الشطرنج يجب أن يتخّيل 
طاولة الشطرنج في رأسه قبل النوم وعند 
ويلعب مع نفسه مبارة حامئة  االستيقاظ 
الوطيس، و يظل في فراشه المريح يفّكر 
ويخّطط ليفوز على نفسه ونفسه تحاول أاّل 
تخسر، فأخذ كل مأخذ من الزهو ثم أنهى 
اللعبة بفوزه على نفسه، و تأّمل و فّكر في 
تعظمه  التي  أفكاره  عليه  فاشتدت  حياته 
ذكاءه  ومن  أواًل  الشطرنج  في  حنكته  من 
في غواية الّنساء كثرة أصحابه المعجبين 
من  أكثر  يفكر  أخ��ذ  و  ثانيا،  بنجاحاته 
الالزم في ذاك الّنهار مما أنشئ في نفسه 
عاطفة جديدة حارقة وهي عاطفة الشعور 
و بحث عن  التسلط، ففكر  و  باالستبداد 
تثاءب أخيرا  ثم  و من  لممارستها  طريقة 
لكي ينهض من فراشه، ولكن ما إن تثاءب 
الحسبان،  ف��ي  ت��ك  ل��م  ك��ارث��ة  حلّت  حتى 
ارتعد بدنه وتجّمد في فراشه لبرهة من 
الزمن، فهو عندما تثاءب خرج منه صوت 

مأمأة الخروف بدل التثاؤب.
-  مااااااااااء

قفز مصعوقا من فراشه على أربع بدال من 

اثنتين ألّول مرة في حياته فوجد أن هذا 
يخيفه ويكبر هّمه و جزعه أكثر من الفروة 
مأمأته  من  أكثر  و  تغطيه  أصبحت  التي 
و أكثر أيًضا من الزريبة التي وجد نفسه 
يمشي  أن  ما أصعب  منزله،  بدل من  بها 
أيهم الذكي الخارق على أربع، ما أصعب 
مخفض  وهو  الشطرنج  العب  يمشي  أن 
ال����رأس، ن���ادى بأعلى ص��وت ل��ه )م��ام��ا( 
)م��اااام��ااااء(،  هكذا  منه  خرجت  ولكنها 
يجب  ال��ت��ي  ال��ك��ارث��ي��ة  اللحظة  ت��ل��ك  ف��ي 
على اإلنسان -أو الخروف- أن يفكر في 
أتعب  ولكم  أُخ��ر،  أشياء  في  يفكر  نفسه، 
ليس  أشياء  في  يفّكروا  أن  أج��الء  أن��اس 
وقتها في الظروف الصعبة، ال ندري كيف 
يحدث هذا في اللحظات الكارثية، أشياء 
فيها،  فكر  ألّن��ه  اإلنسان  حنق  تثير  فقط 
فأيهم لم يفكر بمصابه الجلل وإنما فّكر 
وصفّية،  هنادي  خاصة  و  الكثر  بحبيباته 
هذه  راودت��ه  بدونه؟  العيش  يمكنهن  كيف 
الفكرة لثواني معدودة ثم نفضها من رأسه 
فلم  ليخرج،  الزريبة  باب  صوب  وتحّرك 
رّب��ه  فناجى  أرب���ع،  على  المشي  يستطع 
أنه  من  تأكد  ولّما  حلما،  ه��ذا  يكون  أن 
حقيقة أخذ يناجي رّبه بأن يجعله يمشي 
على قدمين ال أربع، فهذا ما كان يضايقه 
أكثر من أي شيء آخر، واستجاب له رّبه 
يحاول  الّنهار  طوال  دام  جهيد  جهد  بعد 
المشي  م��ن  أخ��ي��ًرا  تمكن  ث��م  ي��ح��اول  و 
بأسنانه  الباب  وفتح  الخلفّية  على قدميه 
وخرج شامًخا متغطرًسا بمشيته المعهودة 
بطريقة  مشى  بها،  تمّيز  التي  المتفاخرة 
تجعل أّي أحد يراه من معارفه يعرف أّنه 
الخروفي،  الشكل  بهذا  المميز حتى  أيهم 
وقع  حتى  المزرعة  حوافره  وطأة  إن  وما 
بصره على َرّبها وفي يده الفأس مصعوقا 
قدميه  على  الماشي  الخروف  منظر  من 
وم��ا إن ت��الق��ت األب��ص��ار حتى ت��ع��ّوذ من 

الشيطان ونادى بأعلى درجة صوت عنده 
البنه ألكبر.

- يا توفييييق يا توفييييق
باتجاه  ويجري  الشيطان  من  يتعّوذ  وأخذ 
الجري،  وقع  يهتز من  الكّث  أّيهم وشاربه 
برزت  الفأس  بفعل  التي نمت  و عضالته 
أكثر فخاف أيهم الناعم المسكين من هذه 
المالمح الرجولية العنفوانية فأنزل أرجله 
األمامية وأخذ يعدو هاربا، ولكن ألّنه لم 
يتدرب على أربع فسقط مباشرة و أمسك 
قّوة  بكل  المزرعة من بطنه ورماه  به رب 
في السماء فبرم أيهم برمتين وسقط على 
فقد  أن  إلى  يمئمئ  و  يبكي  وأخذ  قرونه 

وعيه طوال اليوم. 
- يا باتي شن عرفك أن فيه جن؟ وحتى 
كان فيه جن لو ذبحته مش حنقدروا ناكلوه 

خلينا نبيعوه خير.
الموس  جيب  للكالب..  ونرميه  نذبحه   -

يا توفيق
- يا باتي هذا حيوان خارق وتعلم يمشي 
للسرك  نشيلوه  ل��و  ب��س..  كراعين  على 

نستفيدوا منه واجد 
استيقظ أيهم على هذه المحادثة بين األب 
به  هو  الذي  الموقف  بخطر  فشعر  وابنه 
فقام ماشيا على أربع وتجاهل الدم الذي 
انسال من قرنه وأخذ يتعامل كأّنه خروف 
فليس  يذبحه،  ال  حتى  األب  أم��ام  تماما 
ال��م��وت يرعبه وه��و خ���روف، ب��ل ال��ذب��ح، 
فاتجه إلى الشعير وأخذ يلعب عليه بلسانه 
كلما  وك��ان  باعتدال،  مأمأ  و  يأكله  كأّنه 
بمشيته  يشك  ال  حتى  يجلس  األب  دخل 
أمام  أما  مشيته،  ضبط  أن  إلى  العرجاء 
توفيق كان يمشي على قدمين فقط حتى 
يتمكن  هناك  ومن  السرك  إلى  به  يذهب 
الغفير،  الجمع  وسط  بسهولة  الهرب  من 
من  الذكاء-  خ��ارب  الذكي  -وه��و  يعلم  ال 
أنه ما إن يصل  التأكد من  أين جاء بهذا 

ولكن  سهال،  الهرب  سيكون  السرك  إلى 
أيهم، وم��ع هذا  ل��وال ه��ذا اإلي��م��ان لمات 
ظل األخير ال يستجيب، نعم أخذ في أّول 
األيام ينظر إليه باندهاش مما جعل أيهم 
فأصبحت  عليه  تعّود  لكّنه  خيًرا،  يتوّسم 
ال تثيره المشية بعد أسبوعين فقط، مما 
يرقص  فأخذ  خّطته  لتطوير  أيهم  دف��ع 
مجدًدا  توفيق  وانبهر  توفيق  رأى  كلما 
ينهي عمله في  يوٍم  كل  وأخذ  انبهار  أيما 
عنده  ليسهر  أيهم  إل��ى  ويتجه  المزرعة 
كثر  م��ن  وي��رف��ص  ويضحك  يرقص  وه��و 
الضحك، ولكن كانت انفعاالته كبيرة جدا 
مخزون  يستنفذ  جعله  مما  فيها  ومبالغ 
االنبهار بعد أسبوعين وانقطع عن سهراته 
وأخذ يكتفي بنصف ساعة في اليوم ليس 
إال، فراح أيهم يطّور الخطة مجددا وهذه 
المرة أدخل عليها الغناء، فأصبح كلما رأى 

توفيق أخذ ينشد 
- م��وو م��ااام��ااء م��ووو م���اا... م��و ماماء 

مومااء
أو أخذ يغّني 

- مومومو مو مومااء موموماءءء 
أّن  أخيرا  وق��رر  مجدًدا  توفيق  فانسجم 
في  فأخذه  حان  قد  به  السمسرة  موعد 
صباح اليوم التالي واتجه به إلى السرك، 
وه��ن��اك ق��دم أي��ه��م ع��روض��ه بكل ج��دارة 
من  الق��ت��راب��ه  ال��ف��رح  لمعان  عينيه  وف��ي 
يهرب  كيف  يدري صراحة  ال  الهرب، هو 
ولكن كان هناك شيء في نفسه يقول له 
بخفة  رقص  محالة،  ال  الهاربين  من  أّن��ه 
دار  في  يغني  كأنما  وغّنى  الباليه  فتيات 
أكثر  بيعه  في  توفيق  أرب��ح  مما  األوب���را، 
من خمسين ألف دينار، ولكن أحالم أيهم 
به في قفص  زّج  سادتها الضبابّية بعدما 
مغلق بإحكام ونسوا بطريقة ما أن يضعوا 
الماء ليومين كاملين، حينها  له الشعير و 
فقط أحّس أنه خروف، وشعر بلذة الشعير 

وتحّولت  ال��م��زرع��ة،  إل��ى  ال��ع��ودة  وتمّنى 
ط��م��وح��ات��ه م��ن ك��ي��ف أه����رب؟ إل���ى كيف 
كي  كثيرا  القفص  في  وبرم  الشعير؟  آكل 
إال  الهرب  على  تساعده  ثغرة  أي  يكشف 
أّنه اكتشف أن الهرب من الّسرك أصعب 
اليومين  طوال  يبكي  فأخذ  المزرعة،  من 
على حاله وبطنه تألمه من الجوع، و بينما 
يفّكر  و  الثالث  اليوم  صباح  في  مدد  هو 
نفسه  م��ع  يلعب  و  الشطرنج  ط��اول��ة  ف��ي 
ُفتح  نفسه  في  األخيرة  اإلنسانّية  بعادته 
القفص ودخ��ل رج��ل ذو ش��ارب ك��ّث قوّي 
البنية يشبه نصل الفأس، يلبس طربوشا 
أسود وبذلة ملّونة، وما إن أمعن النظر فيه 
جاء  التي  المزرعة  رب  أّنه  اكتشف  حتى 
منها، فلم يفهم أيهم ما الذي يحدث ولكّنه 
فرح برؤيا هذا الشخص الذي ذّكره بأيام 
المزرعة، و لكن ظّل مبهوتا إلى أن وضع 
له العلف و صب له الماء وقال له بصوته 

الرخيم نفسه.
عندك  الليل  في  أيهم  يا  نفسك  جهز   -

عرض.
يهلوس  أن��ه  وظ��ن  السمه  معرفته  م��ن  صعق 
بسبب الجوع والعطش وأخذ ينتظر الليل حتى 
يتأكد فما أرخى الليل سدوله وتعالت أصوات 
قهقة الجمهور وجيء به مسحوبا من قرنيه إلى 
وال  حلما  ليس  أّنه  تأكد  حتى  السرك  مسرح 
هلوسة، هو رب المزرعة بشحمه ولحمه ويديه 
عينيه  و  السماء  إلى  طّيرانه  التين  القوّيتين 
جاهز  بأنه  دائما  يشعرانه  التان  الجاحظتان 
ألن يذبحه في أي وقت، و قّدم إلى الجمهور 
العروض وسط تصفيق حار وانبهار ال  أجمل 
قبل له، واستمر الحال وأخذت سمعة السرك 
الهشيم  في  كالنار  الناس  بين  وتزيد  تتعاظم 
وذاك بفضل الخروف الراقص المغني، و تعّود 
أيهم على معيشته مع مرور األيام، وأصبح ال 
االستيقاظ،  عند  الشطرنج  طاولة  في  يفّكر 

وإنما يفّكر في مسرح السرك.

■ بقلم: أكرم اليسير  رائ��ع�����ة 

أنا لست قطا 
ال وال للقلب روح سابعة ..

عدد السماوات البعيدة بيننا 
عدد البحار 

وتمتماتي الضائعة ..
عدد اقترابك من جنوني 

من مجوني 
من وقوع الواقعة ..

يارائعة ..
يافتنة الحلم المعاند 

للحوادث 
والحروف الشائعة ..

يارقصة الفرح الكئيبة 
بانغماسي في كيانك

باتساع الشاسعة ..
يا حزن من عبروا الحياة

بدمعتين وقلب طفل 
واألماني وادعة ..

يارائعة ..
ال هيكال للحسن يحمل 

كل سحرك
كل شري 

كل أفكار الخيال الجائعة ..
إالك أنت برغم جبن العاشقين 

على رموشك
من ضحاياك الكثيرة

منذ أنت الرائعة ..
ماقلت 

ماجادلت 
حرفي والجوارح خاضعة ..

لكنما يارائعة .. 
رفقا بصبك 

فالمظاهر خادعة ..
ال تحسبي هذا قصيدا إنما 

تلكم حروفي تستغيثك شافعة.
ماذا و لو  ... هل كيف أو 

ماذا تراها صانعة .. 
أنا لست قطا حلوتي 
قلبي يموت بكل يوم 

في مسائك طائعا ..  يارائعة ...
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)المناضلة الكبيرة  �  جميلة بوحيرد(1
الصفحات  اح���دى  ع��ن��د  قليال  ن��ق��ف 
النضالية  بمسيرتها  نعتز  التي  النضالية 
اصيلة  عربية  امرأة  بها  قامت  التي  تلك 
والكفاح   النضال  في  نموذج  اروع  اعطت 
نير  في سبيل وطنها وحرية شعبها  من 
لمع  ،لقد  البغيض  الفرنسي  االستعمار 
لذلك   � وعالميا  عربيا  النضالي  اسمها 
عبر   قليال  ذاكرتها  من  نقترب  ان  اردن��ا 
نتجول  ك��ي   ، عنها  كتب  وم��ا  مذكراتها 
من  ونضالها  كفاحها  مسيرة  في  معها 
 ، شعبها  واب��ن��اء  لوطنها  ال��ح��ري��ة  اج��ل 
العربية  ال��م��رأة  ن��ض��ال  اس��ط��ورة  ان��ه��ا 
 � ع��ام 1935م  ول��دة   � بوحيرد  جميلة   �
بحي القصبة � بالجزائر  هذه المناضلة 
عندما خرجت من سجنها اثر االستعمار 
ذاقت من خالله  والتي  الجائر  الفرنسي 
مؤكد   ، والتنكيل  ال��ع��ذاب  م��ن  ص��ن��وف 
تراب وطنها بشتى  تدافع عن  كانت  انها 
الطرق ، فهي ال تزل تتذكر ما كان يدور 
الغازي  ك��ان  عندما  القصبة(  )ح��ي  في 
المحتل الفرنسي ، يقبض بكلتا يديه كي 
الجزائري  الشعب  على  الخناق  يضيق 
وذلك   ، العبودية  عليه  ليفرض   ، االب��ي 
الجزائر  تصبح  ان  في   ، رغبته  لتحقيق 
العربية جزءا من فرنسا االستعمارية ؟!! 
� تلك المناضلة الكبيرة  � جميلة بوحيرد 
التي اعطت المثال وانموذج الرائع لكفاح 
ونضال المرأة العربية � مؤكد انها تتذكر 
ال��ج��زائ��ري  ال��ش��ع��ب  يستسلم  ل��م  ك��ي��ف 
المناضل لهذا االستعمار الغاشم ؟! وكيف 
اعلنت جبهة التحرير � ثورة الجزائر في 
ففي   � ؟!!�  1954م   � نوفمبر  من  االول 
يقارب  ما  ال��ث��وار  وح��ده شن  اليوم  ذل��ك 
عن الثالثين هجوما في وقت واحد وفي 
جميع انحاء البالد  على اهداف عسكرية 
فرنسية � جميلة � مؤكد انها تتذكر ذلك 
بوصول  الجزائر  فيه  ابتليت  الذي  اليوم 
( على رأس  م��اس��و   ( ال��ج��ن��رال  ال��ق��ائ��د 
في  المظالت  قوات  من  العاشرة  الفرقة 

� يناير� 1957م � وكان اول اجراء اتخذه 
هو محاصرة ) حي القصبة ( وعزله تماما 
 � الشائكة  باألسالك   ، المدينة  بقية  عن 
فيها  يتساقط  اصبح  الحظة  تلك  ومنذ 
وط��أة  اث��ر  وذل��ك   � والمدنيون  الشهداء 
ابشع وسائل القمع واالرهاب ، حيث كانت 
اوامر ) ماسو ( ) ال تفرقوا بين الرجال 
اقتلوا   � اعداء  كلهم   ، واالطفال  والنساء 
كل ما تشتبهوا فيه ، فال رحمة وال شفقة 
ابدا ( لذلك ال تنسي المناضلة � جميلة � 
اليوم � الثاني من فبراير من عام 1957م 
� حيث كان بيتها ) بحي القصبة ( حين 
اقتحم رجال المظالت دارها بكل بشاعة 
والقوانين  المعاهدات  بكافة  واستخفاف 
الدولية فيما يخص حماية االنسانية � لقد 
التفتيش  حملة  رج��ال  صيحات  ارتفعت 
ويضربون  يقومون  وهم  داره��ا  عقر  في 
الجميع بأخمص البنادق � مرددين ) اين 
 ) ؟  السالح  تخبئون  اي��ن   (  �) ؟  القنابل 
هذا ولقد قام جنود المظالت ، بتعذيب 

كل اف��راد االس��رة داخل البيت ، بما في 
ذلك شقيقها االصغر � عبدالهادي � الذي 
يغطسون  كانوا  � حيث  حينئذ طفال  كان 
وكلما   � بالمياه  مملوء  إن���اء  ف��ي  رأس���ه 
بإخراجه  يقوموا   � الموت  على  اش��رف 
ثم يعيدوه مرة اخرى حتي يكاد ان يفقد 
وعيه � بالرغم من هذا التعذيب ، والتنكيل 
المعتدون  هؤالء  عجز  انهم  اال  والوعيد 
عن العثور على أي شيء � وذلك لم يكون 
امامهم غير ان ينسحبوا من الدار ، بعد 
على جميع  بالضرب  باالعتداء  قاموا  ان 
افراد االسرة �  وهنا نذهب مع المناضلة 
 � انه في ذاكرة  المؤكد  يوم اخر من  الى 
جميلة �  واعتقد جازما ال يمكن ان يكون 
ذلك  كان   � ذاكرتها  من  للنسيان  عرضة 
ذات صباح من � ابريل من عام � 1957م 
� عندما كانت تسير في الطريق إذ رأت 
جنود المظالت وهم يتحرشون بالمارة ، 

حيث اسرعت الخطى كي تجتنبهم �
يتبع ) 2 (

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 

 � سوسه  بين  ما   ، برقة  في  يقع    
كهف  عن  عبارة  وهو   � الهالل  ورأس 
كبير ،و يعد اضخم كهف في افريقيا 
وعرضه   ) م   25  ( ارتفاعه  بلغ  وقد 
ذا  الموقع  ه��ذا  ويعتبر   ) م   72  (
التاريخ  في  للبحث  تاريخية  اهمية 
قبل  ما  ،وعصور  االفريقي  االث��ري 
ألنه   ، والحديث  البشري  التاريخ 
الحجري  العصر  خالل  محتال  كان 
الحديث  الحجري  والعصر  القديم 
ويعود تاريخ وجود االنسان الحديث 
في الكهف � 000 / 200 � سنة مضت 

� ) المحرر ( 

ه��ذه  أي  ال��م��ك��ان  ه����ذا  ف��ف��ي 
ديسمبر   �  4 وبتاريخ   ، المنطقة 
المجاهدون  اح��ب��ط   � 1911م   �
وذلك  االيطالية  للقوات  لمحولة 
لما تخطط له من التوسع ، ألبعاد 
مواقعهم  عن  المجاهدين  خطر 

المحتلة  )المحرر(

) معلم  من  مدينة  (

) من معارك الجهاد (

هواء فطيح � سوسه

في مثل هذا � الشهر � 
ديسمبر 1911م 

عين زارة  �  طرابلس

094 321 96 12

اعلن انا "ناجيه الجالى أرحيم المزينى" 
1964م  هو  الصحيح  ميالدي  تاريخ  بأن 
السجل  بسجالت  خطأ  ورد  كما  ول��ي��س 

المدني / درنة.

اعلن انا "نجالء يونس مصطفى محمد" بأن 
محمد  صالح  "ن��دى  هو  الصحيح  أبنتي  أس��م 
معتوق" وليس كما ورد خطأ بسجالت السجل 

المدني / إجدابيا المركز.

تعديل عمر

تعديل أسم



إشراف : معتز ونيس األحد 15 جمادى األولى  1443هـ الموافق 19 ديسمبر 2021م العدد )158(  11

حوادث

 اإلدارة العامة للبحث الجنائي تتلف أكبر ضبطية خمور في بنغازي 

من أجل فتاة يريد الزواج بها.. 

ابن يضع قنبلة في سيارة والده

تشكيل عصابي من شباب ونساء  

يستدرجون مواطن لسرقة سيارته ويطلقون الرصاص عليه

الديوان \ خاص
العامة  اإلدارة  كشفت 
ل��ل��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي عن 
وض��ع��ه��ا خ��ط��ة أم��ن��ي��ة 
ت��س��ت��ه��دف ال���م���ص���ادر 
ال��رئ��ي��س��ي��ة ف����ي ج��ل��ب 
من  المستوردة  الخمور 
بعد  وذل��ك  البالد  خ��ارج 
المتاجرة  ظاهرة  انتشار 
ب��ال��خ��م��ور وال��م��س��ك��رات 
المستوردة منها  وخاصة 
في  الليبية  المدن  داخل 

الفترة اآلخيرة.
خاص  تصريح  ف��ي  و 
قال   ال��دي��وان   لصحيفة 
: المتحدث بإسم اإلدارة 
الجنائي  للبحث  العامة 
م��س��اع��د ض��اب��ط ول��ي��د 
من  اإلدارة  أن  العرفي 
خالل تلك الخطة تمكنت 
أك��ب��ر كمية  م���ن ض��ب��ط 
وضبط  مستوردة  خمور 
وراء  يقف  ال��ذي  التاجر 
ادخالها للبالد وهو أحد 
اآلفة  هذه  تجارة  رؤوس 

عصابي  تشكيل  ضمن 
يمتهن ذلك.

وأض��اف العرفي : أن 
نجحت  الضبطية  تلك 
م��ع��ل��وم��ات  ورود  ب��ع��د 
إلدارة  م�����ص�����دري�����ة 
التحريات باإلدارة العامة 
مفادها  الجنائي  للبحث 
وجود تشكيل يقوم بجلب 
من  المستوردة  الخمور 
العربية  مصر  جمهورية 
عبر الجنوب الليبي ومنه 

إلى مدينة بنغازي.
وت����اب����ع  ع���ق���ب ف��ت��ح 
م���ح���ض���ر ل��ل��ت��ح��ري��ات 
وم��ت��اب��ع��ة ال��م��ع��ل��وم��ات 
وال��ت��أك��د م��ن دق��ت��ه��ا تم 
رصد شاحنة تابعة لهذا 
في  العصابي  التشكيل 
بنغازي  لمدينة  طريقها 
حيث تم أخذ إذن النيابة 
حتى  لمالحقتها  العامة 
ت��ص��ل ل��ل��م��خ��زن ال��م��راد 
في  ب��ه  ال��خ��م��ور  تخزين 

بمدينة  الفعكات  منطقة 
بنغازي.

واستطرد بالقول   بعد 
ذلك داهمت قوات اإلدارة 
الجنائي  للبحث  العامة 
في  ك��ان  ال��ذي  المخزن 
المستمر  الرصد  نطاق 
الخمور  تلك  ضبط  وتم 
إض���اف���ة ل��ض��ب��ط أح��د 
األشخاص داخله " وتابع 
االستدالالت  وب��إج��راء   "
المتهم  اعترف  الالزمة 

المضبوط بوجود مخزن 
آخر في منطقة بوعطني 
تمت مداهمته ايضا بناء 
العامة  النيابة  إذن  على 
كميات  م��ص��ادرة  وت��م��ت 
إض��اف��ي��ة م���ن ال��خ��م��ور 
داخله  عليها  العثور  ت��م 
الضبطية  كمية  لترتفع 
مليون  بثالثة  يقدر  لما 

دينار ليبي ".
ال����م����ت����ه����م  ذات 
ال����م����ق����ب����وض ع��ل��ي��ه 
اي��ض��ا بحسب  اع��ت��رف 
على   " ال��ع��رف��ي  ول��ي��د 
التشكيل  له في  شركاء 
ضبطهم  ت��م  العصابي 
كالمه  منهيا   " اي��ض��ا 
ق��ائ��ال " وف����ور ات��م��ام 
االس����ت����دالل وت���دوي���ن 
المقبوض  اع��ت��راف��ات 
اإلدارة  اصدرت  عليهم 
الجنائي  للبحث  العامة 
الكمية  ب��إت��الف  أم���را 
بحضور  ال��م��ض��ب��وط��ة 
واشراف النيابة العامة.

■ الديوان \ خاص
العامة  التحريات  تمكن قسم 
بمديرية أمن بنغازي من كشف 
قنبلة  انفجار  جريمة  غموض 
يدوية موصولة بسلك وموضوعة 
في سيارة أحد المواطنين األمر 
بجروح  إصابته  إلى  أدى  ال��ذي 

بليغة.
تفاصيل الواقعة 

بنغازي  أم��ن  مديرية  وقالت 
على  الرسمية  صفحتها  عبر 
وردت  معلومات   " أن  فيسبوك 
العامة  التحريات  ألعضاء قسم 
ن��وع  آل��ي��ة  م��رك��ب��ة  تفجير  ع��ن 
م��واط��ن من  م��رس��ي��دس تخص 
مواليد 1975 بمنطقة النواقية 
نقل  بالغة  ب��إص��اب��ات  واص��ي��ب 

على إثرها إلى المستشفى.
أصابع اتهام 

المديرية   بحسب  الفور  على 

تعليماته  القسم  رئيس  أص��در 
الفاعل  عن  والتحري  بالبحث 
تحري  فريق  تشكيل  ت��م  حيث 
ع��ن ال��واق��ع��ة واس��ف��رت جهود 
للفاعل  الوصول  عن  التحريات 
هو  ال��م��واط��ن  أب��ن  أن  ليتضح 
مواليد 1999  وهومن  الجاني 
ك��ون��ه ع��ل��ى خ���الف م��ع وال���ده 

حسب المعلومات الواردة.
وأض���اف���ت ال��م��دي��ري��ة أن���ه " 
التحريات  أع��ض��اء  ان��ت��ق��ال  ت��م 
واالنتقال  المتهم  االبن  وضبط 
به إلى القسم وباالستدالل معه 
اعترف انه على خالف مع والده 
بسبب انه يريد الزواج من فتاة 
الزواج  لهذا  رافضاً  والده  وكان 

القنبلة  وض��ع  من  ان��ه  واعترف 
السائق  كرسي  تحت  ال��ي��دوي��ة 
مثبت  رف��ي��ع  بخيط  م��وص��ول��ة 
تنفجر  لكي  المركبة  ب��اب  ف��ي 

مباشرتا عند فتح الباب.
أُت���خ���ذت ك��اف��ة اإلج�����راءات 
إلى  واحالته  حياله  القانونية 

النيابة العامة

الديوان \ خاص
الجنائي من  للبحث  العامة  اإلدارة  تمكنت 
إلقاء القبض على تشكيل عصابي مسلح حاول 
اختطاف مواطن في منطقة الفويهات بمدينة 
بنغازي وأطلقوا عليه الرصاص واستولوا على 

سيارته بعد تمكنه من الفرار منهم.
استدراج 

للبحث  العامة  و بحسب ما أعلنت اإلدارة 
موقع  علي  الرسمية  صفحتها  عبر  الجنائي 
عملية  ف��إن  فيسبوك  اإلجتماعي  التواصل 
ببالغ  مواطن  تقدم  أن  بعد  حدثت  القبض 
قيام  مفاده  الجنائي  للبحث  العامة  ل��إدارة 
سيارته  ش��راء  بنية  معه  بالتواصل  اشخاص 
المعروضة للبيع وبعد تفقد السيارة واإلتفاق 

بحجة  التالي   اليوم  في  إليه  حضروا  معهم 
اتمام عملية الشراء واتفقوا معه علي اإللتقاء 
الفويهات وما  الشوارع بمنطقه  به  في أحد 
أن ترجل المواطن من سيارته وترجل  أفراد 
أف��راد  ب��اق��ي  حضر  سيارتهم  م��ن  العصابة 
العصابة المكونة من شباب ونساء في سيارة 
المواطن  إرغ��ام  وحاولوا  رباعي  دفع  اخ��رى 

يقاومهم  أن  قبل  مركبتهم  في  الصعود  علي 
فأطلقوا عليه رصاصة في رجله لكنه تمكن 

من الفرار واستولوا علي سيارته.
تسجيل مصور يكشف العصابة

البالغ وفتح محضر  إتمام إج��راءات  وبعد 
افراد  أن   الجنائي  البحث  أوض��ح  بالواقعة 
إدارة التحريات باإلدارة العامة للبحث الجنائي 
المعلومات  وج��م��ع  االس��ت��دالل  علي  عملوا 
فتحصلوا علي تسجيل مصور للواقعة مكنهم 
من التعرف علي بعض المتورطين ضمن ذلك 
عنهم  البحث  مرحلة  بعدها  لتبدئ  التشكيل 
وإحالتهم  عليهم  والقبض  اماكنهم  وكشف 
في  اعترافاتهم  ت��دوي��ن  بعد  العامة  للنيابة 

محضر رسمي و استرجاع سيارة المواطن.

الدويان \ خاص
على  القبض  النجدة  شرطة  قسم  أعلن 
الفترة  خالل  أف��راده  ظهر  عصابي  تشكيل 
على  تداوله  تم  مصور  مقطع  في  الماضية 
يقومون  وه��م  االجتماعي  التواصل  مواقع 
المحال  أح���د  ع��ل��ى  مسلح  س��ط��و  بعملية 
مدينة  في  السالم  حي  بمنطقة  التجارية 

بنغازي.
شرطة النجدة قالت انها تمكنت منتحديد 
هوياتهم والقبض عليهم بالتنسيق مع الكتيبة 
مشيرة  الليبية   المسلحة  بالقوات   166
اعترفوا  معهم  اإلستدالل  خالل  أنهم   إلى 
كافة  حيالهم  اتخذت  و  الواقعة  بارتكابهم 
اإلجراءات القانونية وتم إحالتهم إلى النيابة 

العامة.

الديوان \ خاص
التحري  شعبة  أع��ض��اء  ج��ه��ود  اس��ف��رت 
عن  الصابري  شرطة  بمركز  والمعلومات 
إلقاء القبض على شخص من ذوي السوابق 
يقوم  بتصنيع المواد المسكرة واإلتجار بها.

ورود معلومات 
 من جانبه قال مركز شرطة الصابري أن 
هناك  معلومات وردت ألعضاء شعبة التحري 
شخص  قيام  مفادها  بالمركز  والمعلومات 
المسكرة  المواد  بتصنيع  السوابق  ذوي  من 
ال��ف��ور أص���در رئيس  بها وع��ل��ى  واإلت��ج��ار 
المركز تعليماته ألعضاء التحريات بالبحث 
حيث  المطلوب  الشخص  وضبط  والتحري 
تم تشكيل فريق تحري من أعضاء التحريات  
تفيد  معلومات  إلى  الوصول  تم  وبالتقصي 
المسكرة  ال��م��واد  بتوزيع  يقوم  المتهم  ب��أن 
متلبسا  تم ضبطه  له  كمين محكم  وبإعداد 
بكمية من الخمور داخل سيارته وذلك بعد 

مقاومته رجال األمن وتمت السيطرة عليه.
مصنع خمور

وأكد المركز  على أنه  كان بداخل سيارة 
كبيرة سعة  قنينات  عليه عدد 6  المقبوض 
6 لتر مملوءة بالمواد المسكرة وتم اإلنتقال 
أمي  منطقة  إلى  عليه  المقبوض  بالشخص 
محاطه  أرض   قطعة  يمتلك  حيث  مبروكة 
بسور وجد بداخلها مصنع متكامل لتصنيع 
المواد المسكرة حيث تقدر الكمية التي تم 

ضبطها ب1200 لتر من الخمور.

بالتنسيق مع الكتيبة 166    
شرطة النجدة تقبض على 

تشكيل عصابي 

متلبسًا بالجرم المشهود     
مركز شرطة  الصابري  يقبض على  

تاجر خمور وُيداهم مصنعه
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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد 
المنفي، رئيس مجلس إدارة نادي الطيران 
ببنينا، ورئيس الجمعية العمومية للنادي، 

يوم الخميس الماضي في طرابلس.
النادي  مسيرة  على  االجتماع  وترّكز 
األندية  كأحد  به  النهوض  وسبل  حالياً، 
قدمت  والتي  المنطقة،  في  الرياضية 

سنوات  عبر  الليبية،  للرياضة  الكثير 
طويلة.

وقدم مسؤولو النادي خالل االجتماع، 
لمحة عن األوضاع الحالية التي يمر بها 
النادي، وبعض المتطلبات التي يحتاجها، 
في  تساهم  رياضية  كمؤسسة  ليستمر 
الشباب،  من  ممكن  قدر  أكبر  استيعاب 

بالمواهب  الوطنية  المنتخبات  وت��ع��زز 
الرياضية.

وتاريخه  النادي،  بدور  المنفي  وأشاد 
على  الليبية، مؤكداً  الرياضة  الكبير في 
بالدعم  األندية  ه��ذه  تحظى  أن  أهمية 
الشباب  بناء  في  لتساهم  والمساندة؛ 

رياضياً، وثقافياً، واجتماعياً.

المنفي يلتقي رئيس نادي الطيران ببنينا ورئيس جمعيته العمومية

األهلي يواصل التربع على ريادة المجموعة األولى

“روما” يهدي فريقه النصر ثالثة نقاط ثمينة

الديوان - وال
من  القدم،  لكرة  األول  األخضر  فريق  نجح 
تحقيق فوزا مهما على فريق خليج سرت بنتيجة 
ستة أهداف مقابل ثالثة، وذلك في إطار الجولة 
المجموعة  لفرق  الذهاب  مرحلة  من  الخامسة 
القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي  ال��دوري  من  األولى 
أرضية  على  الفريقان  التي جمعت  المباراة  في 

ملعب أجدابيا.
المباراة جرت يوم الخميس الماضي، توسطها 
اللقاء  األخ��ض��ر  دخلها  خ��ري��ش،  عماد  الحكم 
انتصاراته،  مواصلة  ف��ي   النفس  يمني  وه��و  
لكنه  المتصدر،  األهلي  وذلك من أجل مالحقة 
تماما،  مغاير  بشكل  ظهر  عنيدا،  منافسا  وجد 
باإلضافة إلى أنه سنحت له فرص عدة، خاصة 
تلك الفرص، والتي نجح من خاللها في إحدى 
إلى  ترجمتها  الغناي،  إس��الم  المهاجم  الكرات 
غالطت  قوية  بتسديدة  وذل��ك  االفتتاح،  ه��دف 
الحارس رضوان توفيق، وجاء ذلك في الدقيقة 

.)11(
فريق األخضر أحس بصعوبة الموقف، وتقدم 
عدة  هجمات  مشكال  س��رت،  خليج  مرمى  إل��ى 
باحثا في ذلك تعديل الكفة، وعند بلوغ الدقيقة 
العودة  الوذرفي،  المهدي  التونسي  تمكن   )38(
النتيجة  معدال  ال��ب��داي��ة،  نقطة  إل��ى  باألخضر 
الشوط  مجريات  تنتهي  ومعها  قوية،  بسديدة  

األول بالتعادل اإليجابي هدف لهدف.
األهداف،  غزارة  تزايدت  الثاني  الشوط  في 
 ،)9( من أصل عدد  أه��داف   )7( إلى  ووصلت 
سجلت خالل ) 90 ( دقيقة،  حيث تناوب على 
تسجيل أهداف خليج سرت في الحصة الثانية 
كل من علي بلقايد، وإسالم الغناي، في األخضر 
ك��راوع  هدفين ،  الثاني كل من أحمد  بالشوط 
الله، وعبد  أمادو، محمد جاد  فيما سجل علي 

الله عبد الرحيم، هدف وحيد.
البطاقة  خ���روج  ال��م��ب��اراة ش��ه��دت  أن  ي��ش��ار 
الحمراء في مناسبتين ، وكانت من نصيب حسين 
والمهدي  س��رت،  خليج  ج��ان��ب   م��ن  العبيدي، 

الكوت من جانب األخضر.
وب���ه���ذا ال���ف���وز واص����ل األخ���ض���ر م��ط��اردت��ه 
للمتصدر األهلي، رافعا رصيده إلى )13( نقطة 
محتال بها الترتيب الثاني على خارطة سلم فرق 

المجموعة األولى، فيما تجمد عند النقطتين.

ألخضر يحقق الفوز بسداسية 
الديوان - والويواصل مطاراته للمتصدر األهلي

هذا  القوية  انطالقته  األه��ل��ي  ف��ري��ق  واص���ل 
دارن��س  مستضيفه  على  تفوقه  عقب  الموسم، 
الجولة  إط���ار  ف��ي  وذل���ك  وح��ي��د،  ه��دف  بنتيجة 
المجموعة  لفرق  الذهاب  مرحلة  من  الخامسة 
األولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في 
المباراة التي جمعتهما يوم األربعاء الماضي على 

أرضية الملعب البلدي في مدينة درنة.
-ركلة جزاء

توسطها  التي  المباراة  هذه  من  األول  الشوط 
بين  ال��ف��رص  فيها  قلة  العجمي،  حسين  الحكم 
الملعب،  وس��ط  داخ��ل  اللعب  وأصبح  الفريقين، 
أكرة  المهاجم  ص��وب  دقائق   )10( م��رور  وبعد 
الزوي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، التقطها 
الحارس عماد رجب بإقتدار، وعند بلوغ الدقيقة ) 
34 ( تصدى المدافع سعد جباره،  تسديدة العب 

الوسط علي دخيل، من هدف محقق.
وح��اول مهاجم دارن��س محمد ص��الح،  افتتاح 
بمحاذاة  مرت  كرته  مباغتة،لكن  بكرة  التسجيل 
القائم األيمن للحارس مراد الوحيشي، وذلك عند 
الدقيقة )42(، وشهدت الدقيقة )44( احتساب 
عرقلة  تمت  أن  بعد  األهلي،  لصالح  ج��زاء  ركلة 
المهاجم أكرم الزوي، من قبل العبي دارنس أحمد 
الجويني،   هيثم  التونسي  للركلة  ليتقدم  الحاسي، 
معلنا عن والدة الهدف الوحيد باللقاء، وذلك في 

الدقيقة )46(.
وعند  سابقة،  من  سريعا  جاء  الثاني  الشوط 
أكرم  األهلي  مهاجم  يتمكن  لم   )50( الدقيقة 
الزوي،  الذي بدوره استخلص الكرة من مدافعي 
كرة  أن  إال  ث��ان،  بهدف  النتيجة  م��ع��ززا  دارن���س 
مرمى  وسالماًعلى  ب��ردا  عرضية  مرت  المهاجم 

الحارس عماد رجب.
وتدخل الحارس عماد رجب، أمام أكرم الزوي، 
ليتمكن بدوره من أبعاد الخطر عن مرماه، وذلك 

في الدقيقة )56( وذلك بتصويبة علي دخيل.
-تصويبة علي دخيل

مراد  مرمى  على  يغب  لم  الدارنسي  الخطر 
الوحيشي، حيث كانت الخطورة متمثلة في حركة 
علي دخيل، والالعب البديل شاهين الجميل، وعند 
مطلع الدقيقة )74( أرسل محمد صالح، بيساره 
المناورات،  منطقة  داخ��ل  ساقطة  عرضية  ك��رة 
يتمكن  لم  الحاسي،  أحمد  بالفريق  زميلة  لكن 
يعادل  أن  دارنس  وكاد  بها،  التصرف  يحسن  ولم 
النتيجة، السيما أن الحارس مراد الوحيشي، نجح 
علي  الوسط  الع��ب  تصويبة  إبعاد  في  بصعوبة 
دخيل، إلى ركنية، تليها مباشرة الفاصل المهاري 
ظهر  بخط  تالعب  ال��ذي  الجميل،  شاهين  م��ن 
إلى  أدى  مما  توازنه،  فقد  المهاجم  لكن  األهلي، 

تشتيت الكرة بعيدا عن منطقة مراد الوحيشي.
 )15( إل��ى  رصيده  األهلي  رف��ع  الفوز  وبهذا 
بها  ومتصدرا  انتصارات،   )5( من  حققها  نقطة 
ريادة المجموعة األولى، فيما تجمد رصيد دارنس 

عند النقطة )8(، محتال الترتيب الثالث مؤقتا.
-طاقم التحكيم

تحكيم  طاقم  توسطها  المقابلة  هذه  أن  يذكر 
متكون من سين العجمي، حكم ساحة، بمساعدة 
كل من: مساعد أول الدولي باسم سيف النصر، 
ومساعد ثان وسي العوامي، و أشرف عمر جمعة، 
حكماً رابعا، و بلقاسم الحبيب مراقبا للمباراة، أما 
من جانب الركنيات فقد أحتسب حكم اللقاء عدد  
)8(  ركنيات، منها عدد )5( لدرانس في الدقائق 
 )3( ع��دد   ،)91(،)90(،)89(،)78(  ،)12(
الدقائق )14(، )26(،)50(  ركنيات لألهلي في 

إنذارات.
-إنذارات

حسين  اللقاء  حكم  أن  إل��ى  اإلش���ارة  وت��ج��در 
العجمي، أشهر الكرت األصفر في )5( مناسبات 
نصيب  من  كانت  دارن��س  لفريق   )3( عدد  ،منها 
محمد  و   ،)29( الدقيقة  ف��ي  ال��س��وي��ح،  أوي���س 
صالح،  في الدقيقة )82(، وخليل بوحالله، في 
عدد  على  األهلي  تحصل  فيما   ،)85( الدقيقة 
النيجيري  نصيب  من  كانت  صفراء،  ك��روت   )2(
أفيونيج، في الدقيقة )46(، وحسين طقطق، في 

الدقيقة )85(.

الديوان - وال
أه����دى ال��م��ه��اج��م س��ال��م روم���ا، 
ثمينة  نقاط  ث��الث  النصر  فريقه  
فريقه  تفوق  عقب  وذل��ك  ومهمة، 
هدفين  بنتيجة  الهالل،  فريق  على 
الجولة  إط���ار  ف��ي  ه���دف،  م��ق��اب��ل 
لفرق  الذهاب  الخامسة من مرحلة 
المجموعة األولى من الدوري الليبي 
المباراة  في  ال��ق��دم،  لكرة  الممتاز 
ملعب  أرضية  على  جمعتهما  التي 

شهداء بنينا الدولي.
ال��م��ب��اراة ال��ت��ي ج��رت ي��وم امس 
تحت صافرة  وكانت  الجمعة،  االول 
دخل  ال��راع��ي،  المؤمن  عبد  الحكم 
يريد   منهما  وك��ل  الفريقين  من  كل 
الماضية،  الجولة  خسارة  تعويض 
اعتمد  نقاط،   )7( فالنصر صاحب 
كثيرا على تحركات  خط المقدمة ، 
والمتمثل في يحي الزليطني، وسالم 
روما، باإلضافة إلى حركة البرازيلي 

لوسيانو نانينهو، فيما اعتمد الطرف 
على  ال��ه��الل  المقابلة  ف��ي  ال��ث��ان��ي 
العاجي  و  السعيطي،  سرعة  طارق 

أسماعيل باكايوكو.
واحتسب حكم اللقاء عبد المؤمن 
النصر،  لفريق   ركلة جزاء  الراعي، 
وذلك بعد عرقلة من  المدافع أحمد 
تقدم  روم��ا،  سالم  للمهاجم  شلبي، 
النصر  واضعا  الزليطني،  يحي  لها 
في المقدمة ومغيرا لوحة األهداف، 

وذلك في الدقيقة )45+1(.
في الشوط الثاني كثف الهالل من 
جواد  الحارس  مرمى  على  ضغطه 
مجددا،  للمباراة  العودة  بغية  رزق، 
وعند مطلع الدقيقة )70(، أحتسب 
الراعي،  المؤمن  عبد  اللقاء  حكم 
تمت  أن  بعد  ه��الل��ي��ة،  ج���زاء  رك��ل��ة 
أسماعيل  العاجي  مهاجمه  عرقلة  
ج��واد  ال��ح��ارس  قبل  م��ن  باكايوكو، 
الغابوني  محترفه  لها  تقدم  رزق، 

مدوين بيتنخ، والذي بدوره نجح في 
ترجمتها إلى هدف التعديل.

تعادل  ه��دف  بعد  النصر  فريق 
الهالل، بدأ مصمما على فك شفرة 
ال��ت��ع��ادل اإلي��ج��اب��ي، وذل���ك  بوتيرة 
ال��م��رت��دات،  عبر  وبضغط  ع��ال��ي��ة، 
جسدت إلى أفضلية واضحة للنصر، 
م��رر  ال��دق��ي��ق��ة )76(  م��ط��ل��ع  وم���ع 
البرازيلي لوسيانو نانينهو كرة بينية 
ضرب بها خط ظهر الهالل، لتصل 
تلك البينية إلى المهاجم سالم روما، 
باللقاء،  الثاني  الهدف  بها  خاطفا 
ثمينة  نقاط  ثالثة  فريقه   ومهديا 

ومهمة.
النصر رصيده  الفوز، رفع  وبهذا 
من النقاط إلى )10( نقاط، محتال 
بها الترتيب الثالث على الئحة سلم 
ال��م��ج��م��وع��ة األول�����ى، ف��ي��م��ا تجمد 
رص��ي��د ال��ه��الل ع��ن��د ال��ق��ط��ة )5( 

محتال به الترتيب السادس.


