
ال���ت���ق���ى ي�����وم ال��خ��م��ي��س 
الماضي رئيس مجلس النواب 
صالح"  "عقيله  المستشار 
مجلس  رئيس  السيد  بالقبة 
الوطنية  ال��م��ؤس��س��ة  إدارة 
"مصطفى  المهندس  للنفط 
السيد  بحضور  ال��ل��ه"  صنع 
عام  مدير  صالح"  الله  "خير 
لالنشاءات  الوطنية  الشركة 

النفطية .
واط����ل����ع ال���س���ي���د رئ��ي��س 
ال��م��ؤس��س��ة  إدارة  م��ج��ل��س 
المستشار  للنفط  الوطنية 

أوض��اع  على  صالح"  "عقيله 
ق��ط��اع ال��ن��ف��ط ب��ش��ك��ل ع��ام 
تواجهه  وم��ا  اإلن��ت��اج  وس��ي��ر 

المؤسسة الوطنية للنفط من 
صعوبات وتحديات في تنفيذ 
ومشاريع  التنموية  مشاريعها 

زي�����ادة اإلن���ت���اج ب��س��ب��ب شح 
الميزانيات الالزمة . 

وقد اكد المستشار "عقيله 

تذليل  ض���رورة  على  ص��ال��ح" 
تواجه  التي  الصعوبات  ك��ل 
للنفط  الوطنية  المؤسسة 
وت���ع���ي���ق ت��ح��ق��ي��ق خ��ط��ط��ه��ا 
ال��رام��ي��ة ال��ى زي���ادة االن��ت��اج 
اي�����رادات ضخمة  وت��ح��ق��ي��ق 

لتعزيز االقتصاد الوطني.
كما عبر عن شكره وتقديره 
للمؤسسة  ال���ت���ام  دع��م��ه  و 
الس��ت��م��رار  للنفط  ال��وط��ن��ي��ة 
سير عمل القطاع بكل نزاهة 
وشفافية وبكل حيادية وبعيدا 

عن التجاذبات السياسية .

رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب ال��م��س��ت��ش��ار ع��ق��ي��ل��ه ص��ال��ح ي��ج��دد دع��م��ه ل��ل��م��ؤس��س��ة ال��وط��ن��ي��ة للنفط
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

رئيس المجلس الرئاسي يشارك في اجتماع 
هيئة مكتب رئاسة االتحاد اإلفريقي ورؤساء 

المجموعات االقتصادية اإلقليمية

اخبار

اخبار
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رئيس مجلس النواب يلتقي 
وفدًا من قبيلة العواقير

اخبار

اقتصاد

ص4

ص5

في زيارته للزاوية.. القطراني يؤكد دور 
القيادات المحلية في تحقيق المصالحة

شركة راس النوف لتصنيع النفط 
والغاز تستلم مصنع األكسجين المقدم 

من المؤسسة الوطنية للنفط

يومى  الرسمية  النواب جلسته  استأنف مجلس 
األول  النائب  برئاسة  الماضيين  والثالثاء  االثنين 
النويري  ف���وزي  األس��ت��اذ  ال��ن��واب  مجلس  لرئيس 
حومة  احميد  ال��دك��ت��ور  الثاني  النائب  وبحضور 
النواب  مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب 
خصصت  الجلسة  ف��ان  بليحق  الله  عبد  السيد 
الليبي  ال��ن��واب  مجلس  انتخاب  ق��ان��ون  لمناقشة 

القادم.
العمل  يتم  أن  إق��رار  تم  الجلسة  مستهل  وف��ي 
على تعديل القانون رقم )10( لسنة 2014 الذي 
وبعد  الحالي  النواب  مجلس  أساسه  على  انتخب 
بعض  وإج��راء  مادة  مادة  القانون  مشروع  مناقشة 
مجلس  انتخاب  قانون  إق��رار  تم  عليه  التعديالت 

النواب القادم بعد التصويت عليه مادة مادة.
النواب  المتحدث الرسمي باسم مجلس  وصرح 
يوم  جلسة  خ��الل  تم  بأنه  بليحق  عبدالله  السيد 
في  مادة  إضافة  على  باالغلبية  التصويت  الثالثاء 
المجلس  أقرهُ  الذي  النواب  مجلس  انتخاب  قانون 
السلطة  ال��زام  على  تنص  اإلثنين  أمس  جلسة  في 
المقاعد  توزيع  إعادة  بضرورة  القادمة  التشريعية 
الدوائر اإلنتخابية مع مراعاة اخر تعداد  في كافة 
سكاني والمساحة الجغرافية ، لحفظ حقوق الدوائر 

اإلنتخابية الُمتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد.
مقترح  إحالة  على  باالغلبية  التصويت  تم  كما 
ليبي  دينار  ال��ف   50 بمبلغ  الليبية  األس��رة  دع��م 
للجنة  النواب  من  ع��دد  به  تقدم  ال��ذي  أس��رة  لكل 
على  لعرضه  ق��ان��ون  م��ش��روع  إلع���داد  التشريعية 

المجلس إلقراره.
وبذلك يكون مجلس النواب اقر قانون انتخاب 
مجلس النواب باإلضافة  إلى اصدار قانون انتخاب 
يكون  وبذلك  الليبي  الشعب  من  مباشرة  الرئيس 
والقوانين  التشريعات  استوفى  قد  النواب  مجلس 
والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  إلجراء  الالزمة 

في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

المتحدث الرسمي:
إقرار قانون انتخاب مجلس النواب القادم

ال��رئ��اس��ي  المجلس  رئ��ي��س  اج��ت��م��ع 
ال��س��ي��د "م��ح��م��د ال��م��ن��ف��ي"، وال��ن��ائ��ب��ان 
الكوني"  "م��وس��ى  السيد  بالمجلس، 
يوم  ظهر  الالفي"،  الله  "عبد  والسيد 
ب��رئ��ي��س حكومة  ال��م��اض��ي،  األرب���ع���اء 
ال����وح����دة ال���وط���ن���ي���ة، ال��س��ي��د "ع��ب��د 
آخر  لمناقشة  وذلك  الدبيبة"،  الحميد 

المستجدات في البالد.
مجلس  رئيس  مع  المجلس  واستعرض 

الوزراء، اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة، 
القطاعات، وفي مقدمتها  العديد من  في 
والمتقاعدين،  وال��م��رأة  الشباب  ملفات 

وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين في 
كل مدن البالد.

دور  على  التأكيد  االجتماع  خالل  وتم 

الحكومة، من خالل أجهزتها المختصة في 
حمالت  دعم  واستمرار  العمل،  مضاعفة 
الفايروس  النتشار  المضاد  اللقاح  تطعيم 

في كل المدن.
من جهة ثانية أكد االجتماع على أهمية 
من  األمن،  استتباب  على  العمل  استمرار 
المختصة،  األج��ه��زة  بين  التنسيق  خ��الل 
دوره��ا  أداء  على  األجهزة  ه��ذه  كل  وح��ث 

المناط بها.

السيد  ال��رئ��اس��ي،  المجلس  رئيس  بحث 
رئيس  ن��ائ��ب  لقائه  خ��الل  المنفي،  محمد 
"حسين  السيد  الوطنية،  ال��وح��دة  حكومة 
عطية عبد الحفيظ"، ووكيل وزارة الداخلية 
للشؤون الفنية، السيد "فرج قعيم"، ظهر يوم 
المؤسسات  تفعيل  آليات  الماضي،  الثالثاء 
السيما  الشرقية،  المنطقة  في  الحكومية 
المؤسسة األمنية لضمان أداء المهام الموكلة 

لها.
وت���م خ���الل ال��ل��ق��اء ال����ذي ع��ق��د ب��دي��وان 
على  التأكيد  بطرابلس،  الرئاسي  المجلس 
دعم فروع األجهزة األمنية، واإلدارات التابعة 

حتى  اإلمكانيات،  بكافة  الداخلية  ل���وزارة 
لضمان  مهنية،  بكل  مهامها  أداء  من  تتمكن 
استتباب األمن في المنطقة، ومدى جهوزيتها 
في  إج��راؤه��ا  المزمع  االنتخابات  لتأمين 

ديسمبر القادم.
الرئاسي  المجلس  رئيس  السيد  وأش��اد 
لبسط  الداخلية  وزارة  تبذلها  التي  بالجهود 
هيبة  وفرض  الشرقية،  المنطقة  في  األمن 
المجلس  وأكد دعم  القانون،  الدولة وسلطة 
الرئاسي للوزارة التي يقع على عاتقها مهمة 
أمن المواطنين، والمحافظة على المؤسسات 

الحكومية.

التقى رئيس مجلس النواب المستشار 
عقيله صالح بمكتبه في مدينة القبة يوم 
أعضاء  م��ن  ع���دداً  الماضي  الخميس 
بحث  حيث  الوطني،  االتحادي  الحزب 
بقوانين  متعلقة  مواضيع  ع��دة  اللقاء 
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة وال��ب��رل��م��ان��ي��ة 

وكذلك  ال��ن��واب  مجلس  ع��ن  ال��ص��ادره 
م��س��ت��ج��دات األوض����اع ال��س��ي��اس��ي��ة في 
صالح  عقيلة  المستشار  وأك��د  ال��ب��الد، 
وأعضاء الحزب االتحادي الوطني على 
والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  إجراء 

بموعدها في 24 من ديسمبر المقبل.

اج��ت��م��ع رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ش��ؤون 
ال��خ��ارج��ي��ة ف���ي م��ج��ل��س ال��ن��واب 
السيد يوسف العقوري عبر التقنية 
االف��ت��راض��ي��ة ب��س��ف��ي��ر ال���والي���ات 
ريتشارد  السيد  ليبيا  في  المتحدة 
نورالند، حيث ناقش الطرفان آخر 
المستجدات السياسية والتحديات 

التي تواجه االنتخابات المقبلة.
مجلس  أن  على  العقوري  وأك��د 
النواب قد قام بالواجبات المنوطة 
ب���ه وأص�����در ق���ان���ون االن��ت��خ��اب��ات 

المجلس  وبأن  والرئاسية  النيابية 
ح��ري��ص ع��ل��ى ن��ج��اح االن��ت��خ��اب��ات 

الرئاسية والبرلمانية القادمة .
من  ع��ددا  الجانبان  ناقش  كما 
بدعم  المتعلقة  المشتركة  القضايا 
م��ل��ف ال��ه��ج��رة، وب���رام���ج ال��وك��ال��ة 
األمريكية للتنمية الدولية في ليبيا، 

وتعزيز التعاون التجاري.
وش����دد رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ش��ؤون 
في  ال���ن���واب  بمجلس  ال��خ��ارج��ي��ة 
الدور  أهمية  على  االجتماع  ختام 

لدعم  الفترة  ه��ذه  ف��ي  األم��ري��ك��ي 
أهمية  إلي  مشيراً  ليبيا،  استقرار 
الواليات  مع  التعاون  برامج  تعزيز 
خبراتها  من  واالستفادة  المتحدة 
شكره  المجاالت، مجدداً  كافة  في 
الستعدادها  األمريكية  للسفارة 
)الليدي  طائرة  ترميم  في  للتعاون 
ب��ي ج���ود( ال��م��وج��ودة ف��ي مدينة 
طبرق، والتي تعود للحرب العالمية 
للتذكير  لمتحف  وتحويلها  الثانية 

بالتاريخ المشترك بين البلدين .

المجلس الرئاسي يجتمع برئيس حكومة الوحدة الوطنية

رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع نائب رئيس الحكومة ووكيل وزارة الداخلية آليات تفعيل المؤسسات الحكومية بالمنطقة الشرقية

رئيس مجلس النواب يلتقي عددًا من أعضاء الحزب االتحادي الوطني

رئيس لجنة الخارجية يجتمع بسفير الواليات المتحدة لدى ليبيا
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ن��اص��ر ب���ن ج��اب��ر

رمضان عمر  علي 

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

حق الرد مكفول . ●

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

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

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

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

المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  التقى 
يوم  القبة  مدينة  في  بمكتبه  صالح”  “عقيله 
االحد الماضي وفداً من قبيلة العواقير، حيث 
في  الوطنية،  القضايا  من  عدد  اللقاء  تناول 

في  السياسية  األوض���اع  ت��ط��ورات  مقدمتها 
ليبيا، ودور المستشار ”عقيله صالح” ومجلس 
الرئاسية  االنتخابات  تنظيم  النواب في دعم 
التشريعات  إص��دار  خ��الل  من  والبرلمانية 

والقوانين الالزمة إلجرائها في موعدها نهاية 
العام الجاري لتحقيق إرادة الشعب الليبي من 
حرة  انتخابات  في  االق��ت��راع  صندوق  خ��الل 

ونزيهة.

التقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد 
محمد المنفي يوم الخميس الماضي، مع 
بمجلس  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس 
وذلك  العقوري،  يوسف  السيد  النواب، 
الدبلوماسي  العمل  أوض���اع  لمناقشة 
تنظيمه،  وإج��راءات  الخارج،  في  الليبي 
السفراء  م��ن  ع��دد  تعيين  ملف  وك��ذل��ك 

الجدد.
ال��رئ��اس��ي، خالل  المجلس  رئ��ي��س  وأك���د 
اللقاء على أهمية اعتماد المعايير المهنية في 
كل اإلجراءات المتعلقة بالعمل الدبلوماسي، 
هذا  لتطوير  المبذولة  الجهود  بكل  مشيًدا 
القطاع المهم، مشيراً إلى أن المجلس يولي 
الدبلوماسي،  العمل  لملف  كبيراً  اهتماماً 
التي  االختناقات،  كل  لحل  متواصل  والعمل 

تواجهه.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���دم رئ��ي��س لجنة ال��ش��ؤون 
عمل  عن  لمحة  النواب  بمجلس  الخارجية 
بها، إلعادة  قامت  التي  واإلج��راءات  اللجنة 
تنظيم العمل في الخارجية والتعاون الدولي 
المعمول  واللوائح  القوانين  مع  يتماشى  بما 
الدبلوماسية  عمل  تعزيز  يكفل  وبما  بها، 

مهنية  ك����وادر  وإع����داد  ب��ال��خ��ارج،  الليبية 
متخصصة.

ويأتي هذا االجتماع في إطار دور المجلس 
السياسة  بملف  االه��ت��م��ام  ف��ي  ال��رئ��اس��ي 
الخارجية بما يعزز مكانة ليبيا في محيطيها 

اإلقليمي والدولي. 

ال��ت��ق��ى رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ش��ؤون 
السيد  النواب  بمجلس  الخارجية 
السبت  ي���وم  ال��ع��ق��وري”  ”ي��وس��ف 
مع  2021م  اكتوبر   2 الموافق 
رئيس المجلس الوطني للتخطيط 
بمقر  ال��ح��ري��ر”  ”مفتاح  ال��دك��ت��ور 
ال��م��ج��ل��س ف���ي م��دي��ن��ة ط��راب��ل��س 
المجلس  ع���ام  وك��ي��ل  وب��ح��ض��ور 

السيد ”سامي شالدي ”.
العمل  مواضيع  اللقاء  وت��ن��اول 
العقوري  طالب  حيث  المشتركة، 
المجلس الوطني للتخطيط العمل 
مع  بالتعاون  المواضيع  هذه  على 
والبحوث  السياسات  دعم  مكتب 
البرلمانية بديوان مجلس النواب .

العمل  أهمية  ال��ع��ق��وري  وأك���د 
التخطيط  مجلس  م��ع  المشترك 
ال���وط���ن���ي ب���اع���ت���ب���اره ال�������ذراع 
االس��ت��رات��ي��ج��ي ال��م��ع��ن��ي ب��وض��ع 
وإع���داد  اإلستراتيجية  الخطط 
ال�����دراس�����ات ح����ول ال��م��واض��ي��ع 
هناك  ب���أن  مضيفا  ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، 
ح���اج���ة ع��اج��ل��ة ل��ت��ق��ي��ي��م ب��رام��ج 
فعالية  وم���دى  ال��دول��ي  ال��ت��ع��اون 

وضعت  التي  لالهداف  تحقيقها 
لجنة  أوص���ت  ول��ذل��ك  أجلها  م��ن 
تقييم  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ال��خ��ارج��ي��ة 
برامج التعاون الدولي في موضوع 
 ، البلديات  م��ع  المحلية  التنمية 
الدولي في مجال  التعاون  وبرامج 
للمؤسسات  المقدم  الفني  الدعم 
والهيئات الحكومية، باإلضافة إلى 
المؤسسات  توحيد  ملف  متابعة 
عليه  بالعمل  المجلس  قام  وال��ذي 

في فترة سابقة .
ب�����دوره أك����د ال��ح��ري��ر ح��رص 
بمهامه  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى  ال��م��ج��ل��س 
مجلس  مع  والتعاون  االستشارية 
التي  بالدراسات  وتزويده  النواب 

يطلبها بالنظر لما يمتلكه المجلس 
شتى  ف��ي  استشارية  خ��ب��رات  م��ن 

المجاالت .
التي  اإلج��راءات  اللقاء  وناقش 
ما  تنفيذ  ف��ي  المجلس  اتخذها 
ف��ي االج��ت��م��اع  االت��ف��اق عليه  ت��م 
بمدينة  ع��ق��د  ال����ذي  ال��م��ش��ت��رك 
بنغازي بتاريخ 30 يوليو 2021م 
والذي خلص إلى مخاطبة وزارتي 
بشأن  ال��ت��خ��ط��ي��ط  و  ال��خ��ارج��ي��ة 
التخطيط  مجلس  م��ع  ال��ت��ع��اون 
الوطني وإحاطته بكل ما اتخذ من 
إجراءات و ماتم تقديمه من منح من 
قبل المنظمات الدولية واإلقليمية 
، كما تطرق اللقاء إلى الرأي الذي 

ب��اإلدارة  ال��رأي  إدارة  إليه  خلصت 
في  الفصل  بشأن  للقانون  العامة 
تداخل االختصاصات بين مجلس 
في  عليها  المنصوص  التخطيط 
التخطيط  القانون رقم 13 بشان 
اخ��ت��ص��اص��ات  و   2000 ل��ل��ع��ام 
القرار  بموجب  التخطيط  وزارة 
م��ج��ل��س  ع����ن  ال�����ص�����ادر   137
وخصوصا  ال��وزراءل��ل��ع��ام2012 

فيما يتعلق بالتعاون الدولي.
و في الختام أستلم رئيس لجنة 
الشؤون الخارجية بمجلس النواب 
للتعاون  الوطنية  اإلستراتيجية   ((
مشكلة  لجنة  من  والمعدة  الدولي 
من الخبراء المتخصصين التابعين 
على  ل��ع��رض��ه��ا  وذل����ك  للمجلس 
بمجلس  الخارجية  لجنة  أعضاء 
النواب لدراستها ، كما تم االتفاق 
مشتركة  عمل  ورش��ة  إقامة  على 
المختصة  البرلمانية  اللجنة  مع 
الوصول  بغية  مالحظاتها  لعرض 
إلى الصيغة النهائية االستراتيجية 
لغرض عرضها واعتمادها بشكلها 

النهائي من قبل مجلس النواب.

أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب السيد 
”سليمان الحراري”، بأن اللجنة تتابع باهتمام قرار الحكومة 
على  الحصول  طلبات  دراسة  في  بالبدء  القاضي  األخير 
المركزية  اللجنة  استئناف  مايعني  وهو  الليبية  الجنسية 

لدراسة طلبات الحصول على الجنسية.
هذا  أهمية  تدرك  الداخلية  ”لجنة  الحراري:  وأضاف 
التي  الجنسية  طلب  من حاالت  الكثير  هناك  وأن  الملف 
تأخر البت فيها بسبب توقف لجنة دراسة طلبات الجنسية 
العائدين  أوض��اع  تسوية  هي:  الحاالت  وتلك  العمل،  عن 
الذين منحوا أرقام إدارية بشكل مؤقت، أبناء المواطنات 

األج��ان��ب  ال��زوج��ات  أج��ان��ب،  م��ن  ال��م��ت��زوج��ات  الليبيات 
للمواطنين الليبيين، األرملة الحاضنة، المطلقة الحاضنة 
وأبناء المواطنين المتجنسين الذين لم يتم إدراجهم بشهادة 
جنسية والدهم، ومن كانت أصوله ليبية ولم يستطع إثبات 
انتمائه لألصل الليبي، فضاًل عن القرارات التي صدرت 

بمنح الجنسية والبت في مدى صحتها “.
وقال الحراري أن لجنة الشؤون الداخلية ترى بأن هذه 
المرحلة  في  تناولها  المناسب  غير  ومن  شائكة  القضية 
الحالية ، الفتا إلى أن اللجنة تفضل أن يؤجل األمر إلى 
اآلن  األم��ر  ه��ذا  إث��ارة  وأن  القادمة  المنتخبة  الحكومة 

كما  القادمة،  االنتخابات  على  سلبي  تأثير  له  يكون  قد 
من  أقوى  قانوني  وضع  لها  سيكون  القادمة  الحكومة  أن 
شرعية  على  إيجابا  ماسينعكس  وهو  الحالية  الحكومة 
القرارات التي ستتخذها ، خاصة في مسألة بأهمية منح 
الجنسية، باإلضافة إلى ذلك فقضية منح الجنسية الليبية 

تمس باألمن القومي الليبي وخاصة في هذه الفترة .
وشدد الحراري على ضرورة حلحلة هذه القضية بالنظر 
ضرورة  مع  والحقوقية  والقانونية  االجتماعية  ألبعادها 
التمسك بالقوانين النافذة المتعلقة بمنح الجنسية الليبية 

والتزام الدولة الليبية بتعهداتها .

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يلتقي مع رئيس مجلس التخطيط الوطني

لجنة الشؤون الداخلية تتابع باهتمام قرار الحكومة بدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية

رئيس مجلس النواب يلتقي وفدًا من قبيلة العواقير

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب 
ُتؤكد أهمية العودة الطوعية للمهاجرين

ناقش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب 
يوسف العقوري، مع وزير الداخلية خالد مازن، بديوان 
المهاجرين  إيواء  مراكز  أوضاع  في طرابلس،  الوزارة 
للمهاجرين،  تقدمها  التي  والخدمات  واحتياجاتها  
واستئناف رحالت العودة الطوعية للمهاجرين، لتخفيف 

المعاناة اإلنسانية نتيجة ازدحام مراكز اإليواء .
ال��وزارة  على احترام  الداخلية حرص  وزي��ر  وأك��د 

الحقوق األساسية للمهاجرين.
كما تناول اللقاء؛ احتياجات هيئة السالمة الوطنية 
واالستفادة من برامج الدعم الدولي في إدارة الحدود.

أعلن أنا "عبدالله محمد عقيله أبوسته" بأن هذا هو أسمي 
الرباعي الصحيح وليس كما ورد خطأ بسجالت مصلحة األحوال 
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رئيس المجلس الرئاسي يشارك في اجتماع هيئة مكتب رئاسة االتحاد 
اإلفريقي ورؤساء المجموعات االقتصادية اإلقليمية 

التقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد 
رئيس  م��ع  ال��م��اض��ي،  الخميس  ي��وم  المنفي، 
محمد  المستشار  للقضاء،  األعلى  المجلس 
تتعلق  التي  الملفات  لمناقشة  وذل��ك  الحافي، 
يصاحبها  وما  االنتخابية،  للعملية  باالستعداد 
إلى  باإلضافة  وقانونية،  إج��راءات قضائية  من 

العديد من الموضوعات الهامة األخرى.
اللقاء  الرئاسي، خالل  المجلس  وأكد رئيس 
على أهمية التواصل مع السلطات القضائية، من 
أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة 
من تاريخ ليبيا، مشدداً أنه ال خيار أمام الليبيين 
والبرلمانية،  الرئاسية  االنتخابات  اج��راء  إال 
مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي، سيستمر في 
وفي  ب��ه،  المناطة  مهامه  تنفيذ  باتجاه  الدفع 
وإقامة  الشاملة،  الوطنية  المصالحة  مقدمتها 

االستحقاق االنتخابي في موعده المحدد.

التقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد 
الماضي، مع رئيس  الخميس  يوم  المنفي، ظهر 
مصلحة األحوال المدنية، السيد محمد بالتمر، 
تهم  التي  القضايا  من  العديد  لمناقشة  وذل��ك 
األحوال المدنية، واآللية التي اتخذتها المصلحة 

في معالجة العديد من الملفات. 
وناقش االجتماع قضية منح الجنسية الليبية، 
والرقم اإلداري، باإلضافة إلى ملف أبناء الليبيات 
بعض  إل��ى  باإلضافة  أج��ان��ب،  من  المتزوجات 
المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المصلحة، 

و العمل على وضع المقترحات لحلحلتها.

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد 
المقامة  االحتفالية  في  الدبيبة  عبدالحميد 
االح��د  ي��وم  للنفط  الوطنية  المؤسسة  بمقر 
الماضي لتدشين مشروع إنشاء مصفاة الجنوب 
حقل  داخ��ل  الطعام  طهي  غ��از  إن��ت��اج  ومصنع 
السيد  الحكومة  رئيس  نائب  الشرارة، بحضور 
رمضان أبوجناح ووزراء الداخلية، والمواصالت، 
والتنمية  والثقافة  والتأهيل،  العمل  المالية، 
ال���وزراء،  مجلس  ل��ش��ؤون  وال��دول��ة  المعرفية، 
ورئيس  السياسية،  الشؤون  لإلتصال  والدولة 
أعضاء  من  وع��دد  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 

مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية.
ح��ي��ث ق����ام رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة خ����الل ه��ذه 
االحتفالية بالتوقيع على قراري مجلس الوزراء 
بأعطاء اإلذن لمؤسسة النفط بالتعاقد المباشر 
وبتمويل تنفيذ مشروعي إنشاء مصفاة الجنوب 
وتطوير  لصيانة  باإلضافة  الطهي  غاز  ومصنع 

البنية التحتية لخطوط شركة الواحة للنفط.

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي 
رئيس المجلس األعلى للقضاء 

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي 
رئيس مصلحة األحوال المدنية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
يدشن مشروع إنشاء مصفاة الجنوب

المجلس  رئ��ي��س  ب��ح��ث 
محمد  السيد  ال��رئ��اس��ي، 
موسى  والنائبان  المنفي، 
الكوني، وعبد الله الالفي، 
م����ع رئ���ي���س ال��م��ف��وض��ي��ة 
الوطنية العليا لالنتخابات، 
ال��س��ي��د ع���م���اد ال��س��ائ��ح، 
آخر  األربعاء،  اليوم  مساء 
االس����ت����ع����دادات إلج�����راء 
االس��ت��ح��ق��اق االن��ت��خ��اب��ي 

المقبل.
آليات  االجتماع  وناقش 

االنتخابية  العملية  تنفيذ 
ديسمبر   24 في  المقررة 
ال����ق����ادم، وت��ه��ي��ئ��ة أف��ض��ل 

ال��س��ب��ل ال��ف��ن��ي��ة واألم��ن��ي��ة 
إلنجاحها. 

واستعرض رئيس مجلس 

أخ��ر  ال��م��ف��وض��ي��ة،  إدارة 
بها  التي قامت  التجهيزات 
عملية  إلج��راء  المفوضية 

وشفافة،  نزيهة  انتخابية 
والمعايير  ال��م��ب��ادئ  وف���ق 

الدولية المعمول بها. 
وتم في االجتماع التأكيد 
إطار  صياغة  على ضرورة 
للعملية  ودستوري  قانوني 
يتوافق  المقبلة،  االنتخابية 
عليه الجميع، حتى يساهم 
ف����ي إق����ام����ة ان���ت���خ���اب���ات 
كل  بنتائجها  وتقبل  ح��رة، 
األط����راف ال��م��ش��ارك��ة في 

العملية السياسية.

الرئاسي،  المجلس  رئيس  بحث 
السيد محمد المنفي، مع مدير أمن 
بشير"،  علي  "محمد  العميد  سبها، 
المدينة، وسبل  األمنية في  األوضاع 
تطوير األداء األمني للمحافظة على 
امن وسالمة المواطنين، والممتلكات 

العامة والخاصة.
الرئاسي  المجلس  رئ��ي��س  وأك���د 
المؤسسات  تتطلع  أن  أهمية  على 
الشرطية واألمنية بدورها في حفظ 
كافة،  الجنوب  مدن  في  العام  األمن 
من خالل  األم��ن،  مديريات  وخاصة 

دعمها باإلمكانات الفنية واللوجستية 
ال��الزم��ة، وت��دري��ب ك��وادره��ا لتقوم 
ب���دوره���ا ف��ي ب��س��ط األم���ن وف��رض 

إلى  داع��ي��اً  وهيبتها،  ال��دول��ة  سلطة 
مزيد من العمل والتنسيق األمني مع 
داخل  األمن  لفرض  الداخلية  وزارة 

مدينة سبها وكل مدن الجنوب.
أمن  م��دي��ر  اس��ت��ع��رض  م��ن جهته 
في  الراهنة  األمنية  األوض��اع  سبها، 
مفصاًل  شرحاً  وق��دم  سبها،  مدينة 
عن بعض المشاكل والصعوبات التي 

عمل مديريات األمن في الجنوب.
باهتمام  سبها  أم��ن  مدير  وأش��اد 
ال��م��ج��ل��س ال���رئ���اس���ي، ب��ك��ل ال��م��دن 
البالد،  أن��ح��اء  كافة  ف��ي  والمناطق 
كافة  أداء  لتطوير  ال��دائ��م  وسعيه 
من  واألم��ن��ي��ة،  الشرطية  مؤسسات 
أجل بناء دولة القانون والمؤسسات.

اع��ت��م��د رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
الدبيبة  عبدالحميد  السيد  الوطنية 
ق��راًرا  الماضي  الثالثاء  ي��وم  مساء 
ينص على زيادة الحد األدنى لمرتبات 
 900 يصبح  بحيث  ال��م��ت��ق��اع��دي��ن 

دينار.
وأع��ل��ن رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
الوطنية هذا القرار خالل لقاءه بمدينة 
طرابلس مع عدد من المتقاعدين من 
كافة الوزارات والمؤسسات الخدمية 
وبحضور نقابة المتقاعدين ومحافظ 
باإلضافة  ال��م��رك��زي  ليبيا  م��ص��رف 

لوزيرة الشؤون االجتماعية.

رئيس  ال��س��ي��د  أك���د  كلمته  وف���ي 
حكومة الوحدة الوطنية بأن اإلهتمام 
واج��ب  ه��ي  المتقاعدين  بشريحة 
مجلس  بأن  وأعلن  ووطني،  أخالقي 
ال�����وزراء ق��د أق���ر ب���أن ي��ك��ون األول 
وطنًيا  يوًما  ع��ام  كل  من  أكتوبر  من 

للمتقاعدين.
يزيد  ما  بأن  موضًحا  أضاف  كما 
ومتقاعدة  متقاعد  302أل����ف  ع��ن 
 450 ع��ن  تقل  م��رت��ب��ات  يتقاضون 
يقبله  وال  أقبله  ال  األمر  وهذا  دينار 
ب��الده  أي��ًض��ا أي وط��ن��ي غ��ي��ور على 

ومواطنيها.

شارك رئيس المجلس الرئاسي، 
اجتماع  في  المنفي،  محمد  السيد 
ه��ي��ئ��ة م��ك��ت��ب رئ����اس����ة االت���ح���اد 
اإلف���ري���ق���ي، ال�����ذي ع��ق��د ص��ب��اح 
تقنية  عبر  الماضي  االثنين  ي��وم 
"الفيديو"، بمشاركة رئيس جمهورية 
ال��ك��ون��غ��و ال��دي��م��ق��راط��ي��ة، رئ��ي��س 
االتحاد اإلفريقي، السيد "فيليكس 
جنوب  دول  ورؤس��اء  تشيسكيدي"، 
القمر،  وج��زر  والسنغال  إفريقيا 
ورئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي، 
ووزي��را  المصري،  ال���وزراء  ورئيس 
ورؤس��اء  وغ��ان��ا،  الكونغو  خارجية 
المجموعات االقتصادية اإلقليمية.

وشكل  مكان  االجتماع  ون��اق��ش 
والثالثين  التاسعة  العادية  ال��دورة 
)وزراء  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ل��ل��م��ج��ل��س 
الخارجية األفارقة( المقرر عقدها 
يومي الرابع عشر والخامس عشر 
والقمة  ال��ج��اري،  أكتوبر  شهر  من 
الثالثة،  السنوية  نصف  التنسيقية 
التي ستعقد في السادس عشر من 
بحث  إلى  باإلضافة  الشهر،  نفس 
اإلفريقي-  االت��ح��اد  اجتماع  عقد 

الثاني  ال���وزاري  األوروب���ي  االتحاد 
في "كيغالي" برواندا يومي الخامس 
والعشرون والسادس والعشرون من 

هذا الشهر أيضاً.
استعراض  االجتماع  في  تم  كما 
الدول  رؤس��اء  لجنة  اجتماع  نتائج 
المعنية  اإلفريقيتين  والحكومات 
يونيو  ف��ي  المنعقد  المناخ  بتغير 
القمة  ع��ق��د  م��ن��اق��ش��ة  ال��م��اض��ي، 
ديسمبر  ف��ي  ال��ت��رك��ي��ة  اإلف��ري��ق��ي��ة 

القادم.
الرئاسي،  المجلس  رئيس  وأكد 
خ����الل االج���ت���م���اع ع��ل��ى أه��م��ي��ة 

اس��ت��م��رار ال��ع��م��ل ب��ن��ف��س ال��زخ��م 
والتنسيق، في خدمة قضايا القارة، 
المتواصلة  اجتماعاتنا  خ��الل  من 
دعم  في  أساسية  ركيزة  تعد  التي 
ما  تنفيذ  ومتابعة  القاري،  التكامل 

تم اعتماده.
وأع����رب ال��س��ي��د ال��رئ��ي��س، عن 
الشراكات  كافة  تسير  أن  في  أمله 
لمخطط  وف��ق��اً  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، 
القارة  واضح يعكس مصالح بلدان 
خالل  من  فقط  ليس  واولوياتها، 
بوعي  وإن��م��ا  االس��ت��ث��م��ارات،  حجم 
التي  بالتغييرات  ال��ق��ارة  وق����درة 

من  يمكننا  بما  ال��ع��ال��م،  يشهدها 
والمشاركة  مواقفنا،  عن  التعبير 
في التنمية القارية، مؤكداً أن ذلك 
اإلمكانيات،  بتسخير  إال  يتأتى  ال 
لترسيخ  ق��وي��ة،  سياسية  وب����إرادة 
العالمي  وال��ت��آزر  التضامن  م��ب��دأ 
والقضايا  التحديات  مواجهات  في 

اإلقليمية والدولية.
وأقترح رئيس المجلس الرئاسي، 
باعتبار ليبيا تترأس اتحاد المغرب 
العربي، ان يتم عقد الدورة التاسعة 
التنفيذي،  للمجلس  وال��ث��الث��ي��ن 
الثالث  السنوي  نصف  واالجتماع 
بين االتحاد اإلفريقي والمجموعات 
نحو  على  اإلقليمية،  االقتصادية 
التي  التدابير،  كافة  اتخاد  يضمن 
تؤدي إلى نجاح اعمالها، ووصولها 
إل���ى ن��ت��ائ��ج م��ت��ق��دم��ة، وق���د يكون 
شخصي  بشكل   50% م��ش��ارك��ة 
الفيديو  تقنية  عبر   50% مقابل 
مشيداً  االج��ت��م��اع،  ل��ه��ذا  خ���ي���اراً 
رواند  باستضافة  ذات��ه  الوقت  في 
نهاية  ال��ق��ادم  ال����وزاري  لالجتماع 

الشهر الحالي.

المجلس الرئاسي يبحث مع رئيس المفوضية العليا لالنتخابات آخر االستعدادات الستحقاق 24 ديسمبر

رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع مدير أمن سبها األوضاع األمنية في المدينة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعتمد زيادة مرتبات المتقاعدين ويقر األول من أكتوبر يوًما وطنًيا لهم
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العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزي��ر  وّق��ع 
من  األوائ��ل  للطلبة  إيفاد  قرار  القيب،  عمران 
خريجي عام 2019 – 2021م جامعة بنغازي 
والبالغ عددهم 170 طالًبا من مختلف كليات 

الجامعة.
جاء ذلك خالل حضور الوزير حفل التكريم 
جامعة  أقامته  وال��ذي  الطلبة،  بهؤالء  الخاص 
كلية  ب��م��دّرج  ال��م��اض��ي،  األرب��ع��اء  ي��وم  بنغازي 

العلوم.
من  بمثابة هدية  القرار هو  أن  الوزير  وأكد 
بنغازي  الحكومة للطالب، هي عرفان لجامعة 
التي  الصعبة  ال��ظ��روف  ورغ��م  التي  العريقة 

عاشتها طيلة السنوات الماضية.

الثاني  اجتماعها  ال��ص��ح��ة  وزارة  ع��ق��دت 
اإلج���راءات  لمناقشة  المصرية،  نظيرتها  مع 
التنفيذية للبدء في تبادل الخبرات والمعلومات 
واالستشارات بين البلدين، عبر غرفتي الطوارئ 
المركزيتين، ومتابعة تنفيذ االتفاقيات المبرمة 

بينهما.
الصحية،  ال��ط��وارئ  إدارة  م��دي��ر  وأض���اف 
محمد الغزيوي، إن االجتماع تابع تطبيق اتفاق 
في  المصريين  المواطنين  مثل  الليبين  معاملة 

المستشفيات المصرية الحكومية.
كما تابع الغزيوني كيفية تزويد ليبيا بإمدادات 
من األكسجين الطبي، وتدريب العناصر الطبية 

والطبية المساعدة الليبية.

بياٍن  -عبر  للكهرباء  العامة  الشركة  أعلنت 
رب��ط  م��ن  تمكنها  ال��م��اض��ي،  الخميس  ل��ه��ا- 
الجناحين الشرقي والغربي للشبكة الكهربائية 
عملية  أن  موضحًة  ط��وي��اًل،  دام  انقطاع  بعد 
عالوة  الشبكة،  استقرار  في  ستساهم  الربط 
كامل  في  المنتَجة  الطاقة  من  االستفادة  على 

محطات التوليد.
الجناحين  بين  الربط  عملية  أن  إلى  يشار 
الكهرباء  والغربي ستعّزز قدرة شركة  الشرقي 
على تقنين ساعات طرح األحمال، مع اختالف 
أوقات الذروة بين المنطقتين الشرقية والغربية 

في البالد، مع تزايد أزمة التوليد.

القيب يوّقع قرار إيفاد أوائل الطلبة 
بجامعة بنغازي للعام 2019\2020

لقاء ليبي مصري لمتابعة تنفيذ 
االتفاقيات بين البلدين في مجال الصحة

شركة الكهرباء: ربط جناحي الشبكة الشرقي 
والغربي سيساعد على استقرارها

في زيارته للزاوية.. القطراني يؤكد دور القيادات المحلية في تحقيق المصالحة

وزارة الصحة تفرج عن مكافآت الكوادر 
الطبية العاملة بمراكز العزل

المفوضية العليا لالنتخابات تصدر 
دليل توزيع بطاقة الناخب

مباحثات لتسهيل تنقل وسفر ذوي االحتياجات الخاصة في ليبيا

األمم المتحدة ترحب بإقرار قانون 
انتخاب مجلس النواب القادم

األول  النائب  أج��رى 
لرئيس الحكومة حسين 
األربعاء  يوم  القطراني، 
ال��م��اض��ي، زي�����ارة إل��ى 
التقى  ال��زاوي��ة،  مدينة 
ومشايخ  أعيان  خاللها 
المدينة وعميد البلدية، 
وب��ح��ض��ور وزي���ر ال��ث��روة 
وزارة  ووكيلَي  البحرية، 
ووزارة  والتأهيل  العمل 
الصناعة، باإلضافة إلى 
ووجهاء  أعيان  عدد من 

المنطقة الشرقية.
وت��ن��اول ال��ل��ق��اء ملف 
ال��م��ص��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة 

بغية  ال���ض���رر؛  وج���ب���ر 
في  االس��ت��ق��رار  تحقيق 
ال��ب��الد وق��ي��ادت��ه��ا إل��ى 
االنتخابي  االستحقاق 
نهاية  إج����راؤه  ال��م��زم��ع 

العام الجاري.
أن  “القطراني”  وأكد 
المحلية سواًء  القيادات 
التركيبات  أم  البلديات 
والثقافية؛  االجتماعية 

لها دور مهم في تحقيق 
ال���م���ص���ال���ح���ة وج���ب���ر 
أن  إلى  مشيًرا  الضرر، 
الحكومة تعّول على هذه 
القيادات؛ للحفاظ على 

وحدة واستقرار ليبيا.
األول  النائب  وأش��ار 
إلى  الحكومة،  لرئيس 
ت��ق��ف  ال���ح���ك���وم���ة  أن 
ع��ل��ى م��س��اف��ة واح����دة 
وأن  ال���ج���م���ي���ع،  م�����ن 
أول��وي��ات��ه��ا ف��ي ال��ق��ت��رة 
الراهنة؛ تعزيز األواصر 
أطياف  بين  وال��رواب��ط 
مختلف  ف��ي  المجتمع 
م���دن وم��ن��اط��ق ال��ب��الد؛ 
مصالحة  إل��ى  للوصول 
للجميع  تكفل  حقيقية 
حقوقهم، دون تفرقة أو 

تمييز.

–عبر  ال��ص��ح��ة  وزارة  أع��ل��ن��ت 
فيسبوك-  م��وق��ع  على  صفحتها 
المالية  ال��رق��اب��ة  رف��ع  الخميس، 
عن مستحقات ومكافآت العاملين 
بمراكز العزل والفلترة في مختلف 
تأخر  عقب  البالد،  ومناطق  مدن 

سدادها ألكثر من عام.
وأش��ارت ال��وزارة إلى أن عملية 
المخصص  المبلغ  ع��ن  اإلف����راج 
لمكافآت العناصر الطبية الوطنية 
تمت  دينار؛  مليون  بمئة  والمقّدرة 

بالتعاون مع ديوان المحاسبة.

أع���ل���ن���ت ال��م��ف��وض��ي��ة 
لالنتخابات  العليا  الوطنية 
بطاقة  توزيع  دليل  إص��دار 
ال��ن��اخ��ب ال���ذي ي��ش��رح كل 
توزيع  ب��إج��راءات  يتعلق  ما 
بطاقة الناخب من معلومات 
ع��ام��ة ع��ن ال��ب��ط��اق��ة وم��ن 
يحق لهم التواجد في مركز 

للناخبين  البطاقات  توزيع 
وم������واد ت���وزي���ع ب��ط��اق��ات 

الناخبين ومن يسلمها.
أن  المفوضية  وأوضحت 
الناخب يتضمن شرحا  دليل 
ق��وائ��م  تجهيز  كيفية  ح���ول 
التوزيع،  وق��وائ��م  الناخبين 
وكيف تتم عملية التوزيع وما 

المتخذة  االس��ت��ع��دادات  هي 
ق��ب��ل ب���دء ع��م��ل��ي��ة ال��ت��وزي��ع 
وإجراءات يوم التوزيع وصوالً 
إلغالق مراكز التوزيع وكيفية 
كما  اليومي  التقرير  إع��داد 
يتضمن الدليل صورة للنماذج 
المساعدة المستخدمة أثناء 

عملية توزيع البطاقات .

ال��م��ط��ارات  مصلحة  ن��اق��ش��ت 
التضامن  لصندوق  العامة  والهيأة 
يوم  لها  اجتماع  ف��ي  االجتماعي 
اإلثنين الماضي، الخدمة الخاصة 
االح��ت��ي��اج��ات  وذوي  بالمعاقين 
وتسهيل  المطارات،  في  الخاصة 
التي  والصعوبات  تنقلهم  عملية 

تواجه هذه الفئة أثناء سفرها.
مرئّيًا  عرًضا  االجتماع  وشهد 
ل��ذوي  العامة  ال��راب��ط��ة  م��ن  ُق���ّدم 
اإلع���اق���ة، ُوّض���ح���ت ف��ي��ه أع���داد 
في  الفئة  ه��ذه  تمثل  وإح��ص��اءات 
التي  الحالية  وال��ع��راق��ي��ل  ليبيا، 
تواجههم إلى جانب سوء الخدمات 

التي يعانون منها.

تشكيل  على  المجتمعون  واتفق 
للقيام  الطرفين  م��ن  عمل  فريق 
بزيارات للمطارات، والقيام بما من 
المقدمة  الخدمات  تحسين  شأنه 
داخل مرافق المطارات، باإلضافة 
إلى التنسيق لتنظيم اجتماعات مع 
والمناولة  الجوي  النقل  شركات 
األرضية، وذلك للعمل على تقديم 
خدمات أفضل لذوي االحتياجات 

الخاصة.
ك��م��ا ت��م االت���ف���اق ع��ل��ى إق��ام��ة 
برامج تدريبية وتوعوية؛ للرفع من 
كفاءة العاملين في مجال الطيران 
مع  والتواصل  التعامل  كيفية  على 

المعاقين.

مجلس  ب��إق��رار  المتحدة  األم��م  رّح��ب��ت 
النواب الليبي، قانون انتخاب مجلس النواب 

القادم.
العام  األمين  باسم  المتحدث  نائب  وقال 
الدولية فرحان حق: “نرحب بأي  للمنظمة 
خطوة تساعد على المضي قدما نحو إجراء 

انتخابات في 24 ديسمبر المقبل”.
وكان مجلس النواب قد أقر في جلسته، 
مجلس  انتخاب  قانون  الماضي،  االثنين 
أنجز  قد  المجلس  يكون  وبذلك  النواب، 
االنتخابات  لتنظيم  الالزمة  التشريعات 

الرئاسية والبرلمانية.
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الملتقى  ف��ع��ال��ي��ات  ف��ي  ل��ي��ب��ي  وف���د  ش����ارك 
والعشرين  الرابع  األلماني  العربي  االقتصادي 
ب��م��دي��ن��ة ب��رل��ي��ن ال����ذي ع��ق��د خ���الل ال��ي��وم��ي��ن 
الماضيين، حيث تمّثل الوفد في وزير االقتصاد، 
االستثمار  تشجيع  هيئة  ورئيس  النفط،  ووزي��ر 
والسفير  الكهرباء  شركة  إدارة  مجلس  ورئيس 

الليبي بألمانيا.
األل��م��ان��ي،  الليبي  ال��ي��وم  فعاليات  وش��ه��دت 
االقتصادية  العالقات  وتطوير  لدعم  نقاشات 
االستثمارية  الفرص  في  والبحث  البلدين،  بين 
األعمال  رج��ال  ورغ��ب��ة  البلدين،  بين  الممكنة 

األلمان باالستثمار في ليبيا.
ورحب الجانبان “الليبي واأللماني” بمثل هذه 
الدفع  في  مستقباًل  ستساهم  التي  الشراكات 
وآفاقا  مجاالت  وتفتح  الليبي  االقتصاد  بعجلة 
وبحث  الليبي،  واالستثمار  لالقتصاد  مستدامة 
أفضل الطرق والتوجهات التي تعزز وتساهم في 
البلدين  بين  االستثماري  المجال  وتهيئة  توطيد 

على أحسن وجه.

القطراني  الكريم  عبد  صالح  السيد/  اجتمع 
للنفط  العربي  الخليج  شركة  االدارة  لجنة  رئيس 
 07/10/2021 الموافق  الماضي  األربعاء  يوم 
بمكتبه وبحضور السادة / أبوبكر بن عامر وفرج 
احطيبة و عبد المطلب صالح أعضاء لجنة اإلدارة 
بالشركة ، مع السيد شريف فودة الرئيس التنفيذي 
لشركة “NESR ” والوفد المرافق له والذي ضم 
صالح  التنفيذي  الرئيس  نائب   ، السادة  من  كاًل 
عمو،  ب��ن  شكري  التنفيذي  والمدير  المرغني، 
والمدير العام لفرع الشركة بليبيا وسام أبوتركية.
ورحب السيد رئيس لجنة اإلدارة والسادة أعضاء لجنة 
االجتماع  خالل  وتم   ،  ”NESR“ شركة  بممثلي  اإلدارة 
واستعدادها  ومدى  الشركة  وقدرات  امكانيات  مناقشة 
مجال  ف��ى  واعمالها  الشركة  مشاريع  ف��ي  للمشاركة 
الحفر والخدمات النفطية المختلفة باستخدام التقنيات 

الحديثة وآفاق التعاون بين الشركتين مستقبال .

دخول  الماضي  األحد  البحري  بنغازي  ميناء  أعلن 
 2,214 بعدد  محملتان  سفينتان  بينهم  سفن  أرب��ع 

سيارة.
وأوضح المتحدث باسم إدارة الميناء مفتاح الشهببي 
 PELAGIC السيارات نقل  الميناء استقبل سفينة  إن 
PIRANHA وعلى متنها عدد 1,300 سيارة وشاحنة 

قادمة من السوق األوروبية .
كما اعلن عن مغادرت السفينة يونق تشيڤ بعد تفريغ 

شحنتها من السيارات وعددها 914 سيارة جديدة.
مؤكداً أن الميناء استقبل أيضا سفينة نقل الحبوب 
برنسيس عليا وعلى متنها 5450 طن من حبوب القمح 
أكياس  من  طن   2500 متنها  وعلى  تولم  السفينة  و 

اإلسمنت .

“الحويج” يترأس الوفد الليبي المشارك في فعاليات 
الملتقى االقتصادي العربي األلماني

الخليج العربي للنفط تناقش مع شركة 
NSER للطاقة والخدمات النفطية 

مشاركتها في مشاريع الشركة 

ميناء بنغازي يعلن استقبال 
2,214 سيارة على أرصفته

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يؤكد على الدعم الكامل لشركة الخليج العربي للنفط على جميع االصعدة

انعقاد الملتقى التحضيري لمعرض بنغازي التجاري الدولي 

الراحلة للخدمات النفطية تناقش احتياجات محطات الشركة

مجلس  رئ��ي��س  السيد  اجتمع 
صنع  مصطفى  المهندس  االدارة 
الماضي  االح��د  ي��وم  صباح  الله 
الموافق 3 أكتوبر 2021 بالمقر 
ال��رئ��ي��س��ي ل��ل��م��ؤس��س��ة ال��وط��ن��ي��ة 
لجنة  برئيس  بطرابلس،  للنفط 
العربي  الخليج  لشركة  االدارة 
القطراني،  ص��الح  السيد  للنفط 
مجلس  اع��ض��اء  ال��س��ادة  بحضور 
القاسم  أب��و  بالمؤسسة،  االدارة 
ومدير  محمد،  والعماري  شنقير، 
عام االدارة العامة للشؤون المالية 
وعضو  س��ال��م،  العيد  أب��و  السيد 
لجنة االدارة بشركة الخليج العربي 

للنفط السيد فرج المّشاي.
مناقشة  االج��ت��م��اع  خ���الل  ت��م 

أوض��������اع ال���ش���رك���ة وال���خ���ط���ط 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على  ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
م���س���ت���وي���ات االن����ت����اج ال��ح��ال��ي��ة 
الخدمات  وتحسين  واستدامته 
بمواقعها المختلفة، كما تم التطرق 
للظروف المالية الصعبة التي تمر 
بها الشركة، حيث أوضح المهندس 
صنع ال��ل��ه ف��ي ه��ذا ال��ص��دد بأن 

ومن  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
مع  وال��ت��واص��ل  التنسيق  خ���الل 
للحصول  الوطنية  الوحدة  حكومة 
لكل  المطلوبة  الميزانيات  على 
ال��ق��ط��اع وم��ن��ه��ا شركة  ش��رك��ات 

الخليج العربي للنفط.
الله  صنع  المهندس  وأض���اف 
قائاًل : ” إن شركة الخليج العربي 

شركات  أه��م  إح���دى  ه��ي  للنفط 
القطاع وهي من شركاتها الرائدة 
التي  الوطنية  بالخبرات  وتزخر 
تعالى  ال��ل��ه  ش���اء  إن  ستمكنها 
رغ��م  المستهدفات  تحقيق  م��ن 
ال��ت��ح��دي��ات، وه���ي م��ن أي��ق��ون��ات 
التي ساهمت بشكل كبير  القطاع 

في دعم االقتصاد الوطني”.
وفي ختام االجتماع أكد السادة 
االدارة  مجلس  واع��ض��اء  رئ��ي��س 
بالمؤسسة على وقوفهم الكامل مع 
لجنة االدارة الجديدة، متمنين لهم 
مهمتهم  في  والنجاح  التوفيق  كل 
ل��ل��وص��ول ل���اله���داف ال��م��ن��ش��ودة 

وتحقيق المستهدف.

انعقد الملتقى التحضيري لمعرض 
وزارة  بمقر  الدولي،  التجاري  بنغازي 
بتنظيم  بنغازي،  والتجارة  االقتصاد 
ورع���اي���ة م��ج��ل��س أص��ح��اب االع��م��ال 
الليبيين فرع المنطقة الشرقية ومركز 
تنمية الصادرات، والذي سيقام خالل 
الفترة من 17 – 21 أكتوبر 2021م، 

بساحة تبستي في مدينة بنغازي.
مراقب  ح��ض��ره  ال���ذي  الملتقى  ن��اق��ش 
تنمية  ومركز  بنغازي  والتجارة  االقتصاد 
ال���ص���ادرات وص��ن��دوق ض��م��ان اإلق���راض، 

للمعرض  وال��ف��ن��ي��ة  اإلداري�������ة  ال���ج���وان���ب 
والترتيبات الالزمة للمشاركين من الشركات 
الشقيقة  ال���دول  م��ن  واألجنبية  المحلية 

الراغبة في الدخول للسوق الليبي.
وي���أت���ي ت��ن��ظ��ي��م م���ع���رض ب��ن��غ��ازي 
ال���ت���ج���اري ال���دول���ي ف���ي اط����ار دع��م 
ال����ص����ادرات ال��م��ح��ل��ي��ة وخ��ل��ق ف��رص 
تجارية لها، وفتح افاق التعاون والتبادل 
ال��ت��ج��اري م���ع ال��ش��رك��ات األج��ن��ب��ي��ة 
“مصر،  الشقيقة  الدول  من  المشاركة 

تونس، الجزائر، المغرب”.

الماضي  االرب��ع��اء   يوم  أجتمع صباح 
الموافق 6 أكتوبر2021م، السيد المدير 
العام المهندس/ خالد ابراهيم الشريف، 

بمقر االدارة العامة للشركة مع كٌل من:
- السيد/ مدير مكتب المدير العام.

التسويق  ادارة  م��دي��ر  ال��س��ي��د/   -
والمبيعات .

- السيدة/منسقة المبيعات .

المبيعات  مكاتب  رؤس��اء  السادة/   -
للشركة. 

ق���س���م ص��ي��ان��ة  ال���س���ي���د/رئ���ي���س   -
المحطات.

الخاصة  االم��ور  مناقشة  تمت  حيث 
وكذلك  واحتياجاتها،  الشركة  بمحطات 
تواجههم  التي  المشاكل  لبعض  التطرق 

ووضع الحلول المناسبة لها.

التحضير إلقامة معرض “صنع في ليبيا” في تونس العاصمة خالل شهر نوفمبر القادم
ن��ع��ي��م��ة   - ال�������دي�������وان 

المصراتي
الصناعة  وزارة  تستعد 
الوطنية  ال��وح��دة  بحكومة 
معرض صنع  واقامة  لتنفيذ 
في ليبيا وفي نصريح خاص 
رئيس  قال  برنيق  بصحيفة 
اللجنة التحضيرية للمعرض 
ألت��ح��اد  التنفيذي  ال��م��دي��ر 
الصناعة الليبي االستاذ علي 
نصير حول هذه التظاهرة: ” 
عقدنا بمقر وزارة الصناعة 
والمناجم التونسية االجتماع 
التونسي  الجانب  مع  الرابع 
المستجدات  اخر  لمناقشة 
ليبيا(  في  )صنع  لتضاهرة 
التي تقرر ان تقام في الفترة 

نوفمبر  ال�����ي27   23 م���ن 
ال��م��ع��ارض  ب���أرض   2021
ب���ق���ص���ر ال�����ك�����رم ت���ون���س، 
دول��ي��ة  منظمات  ب��م��ش��ارك��ة 
وم��اي��ق��ارب م���ن150 شركة 
ص��ن��اع��ي��ة ل��ي��ب��ي��ة وش��رك��ات 
وم��ص��ارف  وتفتيش  تأمين 
المعٍنية  ال��ج��ه��ات  وب��ع��ض 

بالنشاط الصناعي”.

وك�����ان وزي�����ر ال��ص��ن��اع��ة 
أبوهيسه  أحمد  وال��م��ع��ادن 
ق���د ع��ق��د خ����الل االس��ب��وع 
مع رئيس  الماضي اجتماعاً 
لمعرض  التحضيرية  اللجنة 
صنع في ليبيا ورئيس اتحاد 
ال��ص��ن��اع��ة ورئ���ي���س ج��ه��از 

التصنيع الحربي.
مجموعة  اللقاء  وت��ن��اول 

كيفية  بينها  ال��م��ل��ف��ات  م��ن 
التصنيع  جهاز  بين  التعاون 
الصناعة  ووزارة  ال��ح��رب��ي 
الصناعة  تطوير  إط��ار  ف��ي 
محليا  ال��ص��ن��اع��ة  وت��وط��ي��ن 
ح��ي��ث ي��ض��م ال��ج��ه��از ع���دداً 
الصناعية  المجمعات  م��ن 
آالف  ت��ح��وي  ال��ت��ي  الكبيرة 

اآلالت الصناعية.

إلى  االجتماع  تطرق  كما 
الخاصة  التجهيزات  آخ��ر 
بالمعرض المقرر إقامته في 
والذي  المقبل  نوفمبر  شهر 
صنع  ع��ن��وان  تحت  سيكون 
رئيس  أك��د  حيث  ليبيا  ف��ي 
اللجنة التحضيرية للمعرض 
ورئيس اتحاد الصناعة على 
أن اإلجراءات تسير بشكلها 

الطبيعي.
على  أب��وه��ي��س��ة  وأك�����د 
ض����������رورة إت�����م�����ام ك���اف���ة 
اإلج������راءات وال��ت��ج��ه��ي��زات 
حتى يتم إقامة هذا الحدث 
م��ؤك��داً  م��وع��ده  ف��ي  الكبير 
لتوفير  ال������وزارة  ج��اه��زي��ة 

الدعم الالزم.

شركة راس النوف لتصنيع النفط والغاز تستلم مصنع األكسجين المقدم من المؤسسة الوطنية للنفط
للسالمة  العامة  االدارة  استلمت 
والصحة المهنية بشركة راس النوف 
الفترة  خالل  والغاز  النفط  لتصنيع 
األكسجين  مصنع  الماضية  القريبة 
المستدامة  التنمية  إدارة  المقدم من 
وذل��ك  للنفط،  الوطنية  بالمؤسسة 
الصحية  المراكز  احتياجات  لتغطية 
المؤسسات  وك��اف��ة  للشركة  التابعة 
من  بالبلدية  العزل  ومراكز  الصحية 

أجل مجابهة تفشي فيروس كورونا.
االكسجين  مصنع  تسليم  وي��أت��ي 

المؤسسة  دع��م  إط���ار  ف��ي  للشركة 
خالل  من  المستمر  للنفط  الوطنية 
أجل  من  المستدامة  التنمية  إدارة 
لكافة  ال��ج��وار  حسن  م��ب��دأ  تحقيق 
القطاع  لشركات  المجاورة  المناطق 

والمواقع النفطية .
وتحقق هذا االنجاز بعد التواصل 
إدارة  مجلس  رئ��ي��س  م��ن  ال��م��ب��اش��ر 
شركة راس النوف ورئيس المؤسسة 
بعض  تنفيذ  بشأن  للنفط  الوطنية 
المشاريع الهامة والتي يتوقع أن ترى 

النور قريًبا.
لشركة  الرسمية  الصفحة  وأكدت 
ؤاس الن���وف ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��واص��ل 
جاء  االج���راء  ه��ذا  ب��إن  االجتماعي 
للنفط  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ة  ل��ت��ؤك��د 
للمرة المليون أنها لم ولن تتأخر في 
تقديم الدعم وتلبية احتياجات المدن 
المواقع  لكافة  المجاورة  والمناطق 
التابعة لها متى ما تم التواصل بالشكل 
المطلوب وتحديد االحتياجات بشكل 

واضح ودقيق وحقيقي .
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تواصل أعمال النظافة العامة بأحياء وشوارع المدينة

الحرس البلدي االبيار يقوم بإعدام مجموعة من 
االدوية الغير قابلة لالستعمال البشري

شركة الدار البيضاء تفوز بتنفيذ مشروع المركز الثقافي أوجلة

بوخطابية يجتمع مع رئيس االتحاد النسائي لبحث تكوين االتحاد النسائي بلدية طبرق

ُم��ت��اب��ع��ة ملف  ت��ت��واص��ل ل��ج��ن��ة 
اإلشراف  بنغازي  ببلدية  النظافة 
على  أعمال النظافة العامة الُمكثفة 
ب��أح��ي��اء وش����وارع ال��م��دي��ن��ة حيث  

النظافة   أع��م��ال  اللجنة  ت��اب��ع��ت  
ال��ج��اري��ة ب��ال��ِف��ن��اء ال��واق��ع  خلف 
مقبرة سيدي  اعبيد وشركة المياه 
منطقة  بمحيط  الصحي   والصرف 

البحيرات .
العامة  النظافة  حمالت  أن   يذكر 
مستمرة  لتشمل معظم أحياء وشوارع 

المدينة.

بناء على تعليمات رئيس فرع الحرس البلدي االبيار عقيد 
عقيد  قام  أدويه  إعدامات  بشأن  القطراني  امراجع  يوسف 
محمد علي العبيدي رئيس مركز الحرس البلدي االبيار بإعدام 

كميه كبيره من األدوية منتهية الصالحية التي تم جمعها من 
قبل ضباط وضباط صف الحرس البلدي االبيار و بإشراف 

من الدكتور صالح البدري مدير وحدة االصحاح البيئي.

التنمية  م��ك��ت��ب  م���ن  ب��دع��م 
الوطنية  بالمؤسسة  المستدامة 
بنغازي  مدينة  في  أقيم  للنفط 
لمشروع  ال��ت��رس��ي��ة  اح��ت��ف��ال��ي��ة 

المركز الثقافي ببلدية أوجلة. 
وجاء ذلك بعد فتح المظارف 
المقدمة  المقترحات  ودراس��ة 
المتقدمة  ال��ش��رك��ات  قبل  م��ن 
الدار  شركة  وهي   ،3 وعددها 
وشركة  ل��ل��م��ق��اوالت،  البيضاء 
وشركة  للمقاوالت،  الثقة  أهل 

قلعة بغداد للمقاوالت.
وتّم أيًضا دراسة المقترحات 

م���ن ح��ي��ث ال��ج��ان��ب��ي��ن ال��ف��ن��ي 
والمالي وجودة العمل والهيكلية 
بالمواصفات  للمشروع  العامة 
تمت  وال��ع��ال��م��ي��ة،  ال��م��ط��ل��وب 
شركة  لصالح  المشروع  ترسية 

دار البيضاء للمقاوالت. 
بلدية  عميد  بحضور  وذل��ك 
أوج��ل��ة ال��س��ي��د أح��م��د ب��ت��رون، 
والسيد م. فخري جارالله مدير 
بالبلدية،  المشروعات  مكتب 

والسيد محمد الجهاني والسيدة 
فاطمة قدير عن مكتب التنمية 

المستدامة بالمؤسسة. 
وقدم بترون خالل االحتفالية 
وت��ق��دي��ر  ش��ك��ر  وش���ه���ادة  درع 

على  للنفط  الوطنية  للمؤسسة 
السيد  المؤسسة  رئيس  رأسها 
وم��دي��ر  ال��ل��ه،  ص��ن��ع  مصطفى 
م��ك��ت��ب ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م��س��ت��دام��ة 
ب��ال��م��ؤس��س��ة ال��س��ي��د م��خ��ت��ار 

عبدالدائم. 
وذل����ك ن��ظ��ي��ر م��ج��ه��ودات��ه��م 
ال���م���ت���واص���ل���ة ل���دع���م ب��ل��دي��ة 
التنمية  مشاريع  لتنفيذ  أوجلة 
ال��م��س��ت��دام��ة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 
والمناطق  ل��ل��م��دن  ال��م��ؤس��س��ة 
والشركات  للحقول  المجاورة 

النفطية.

لرئيس  االول  النائب  اجتمع 
العام  الليبي  النسائي  االتحاد 
الكوافي  يوسف  نانا  السيدة 
السيد  طبرق  بلدية  عميد  مع 
ف���رج ب��وخ��ط��اب��ي��ة وع���دد من 
النسائية  المجتمع  منظمات 

طبرق بشأن التشاور في تكوين 
طبرق  بلدية  النسائي  االتحاد 
باالتحاد  اهتمامه  اب��دا  حيث 
للجهة  الملف  وإح��ال��ة  ال��ع��ام 
الستكمال  االخ��ت��ص��اص  ذات 
إج������راءات ت��أس��ي��س االت��ح��اد 

النسائية بلدية طبرق.
وب���ح���ض���ور رئ����ي����س ق��س��م 
ال���ش���ؤون اإلداري������ة ال��س��ي��دة 
مكتب  ومدير  بوالكابوة  عبير 
فاطمة  السيدة  الديوان  وكيل 

البوسيفي .

ف���ي إط����ار ال��ت��ش��اور م���ع ال��ق��ط��اع��ات ذات 
لتنفيذ  األولويات   لترتيب  بالبلدية  االختصاص 
مشروعات البنية التحتية عقد المجلس البلدي 
البلدي  المجلس  أعضاء  برئاسة  جلسة  سبها 
وب���ح���ض���ور م��ج��ل��س ال���ش���ورى 
المشروعات  إدارة  و  بالبلدية 
ب��ال��ب��ل��دي��ة وال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي 
ب��اس��م ال��ب��ل��دي��ة وم��دي��ر مكتب 
ج���ه���از ت��ن��ف��ي��د ال��م��ش��روع��ات 
سبها  ال���م���راف���ق  و  االس���ك���ان 
سبها  التخطيط  مكتب  ومدير 
مكتب  وم��دي��ر  سبها  العامة  االش��غ��ال  وش��رك��ة 
الخدمات بشركة المياه والصرف الصحي سبها 
سبها  للمرافق  الهندسي  االستشاري  والمكتب 
إدارة  وبحضور  والتعمير سبها  االسكان  ومكتب 
قسم  سبها  خدمات  بمكتب  والصيانة  التشغيل 
سبها  االجتماعية  الشؤون  ب��وزارة  المشروعات 
وإدارة المرافق المحلية واالشغال العامة ولجنة 

تطوير وتحسين الخدمات االساسية.
القيمة  مناقشة  الجلسة  ه���ذه  خ���الل  وت���م 
المخصصة من "الباب الثالث" )التنمية( و ترتيب 
لغرض  المستهدفة  المشاريع  وأه��م  األول��وي��ات 

تطوير وتحسين الخدمات ببلدية سبها.

لبلدية  ال��ب��ل��دي  ال��م��ج��ل��س  ش��ارك��ت ع��ض��وة 
عضوات  بملتقى  شحات  مبروكة  السيدة  جالو 
لمناقشة  ليبيا  مستوى  على  البلدية  المجالس 
شعار  تحت  المجتمع  في  الليبية  ال��م��رأة  دور  
"معنا من أجل مستقبل أفضل" 
ال��م��ق��ام  ب��ق��اع��ة ال��م��ؤت��م��رات 
شاركت  حيث  البيضاء  بمدينة 
في الملتقى عضوات المجالس 
البلديات ونخبة من المشاركين 
هيئة  وأع���ض���اء  وال��م��ه��ت��م��ي��ن 
التدريس للحوار والنقاش حول 
مشاركة المرأة الليبية في العمل السياسي وسبل 
النجاح ودورها الهام في تنمية وتوعية المجتمع.

انعقاد جلسة ألعضاء المجلس البلدي 
سبها لتنفيذ مشروعات التنمية والتطوير

عضوات المجالس البلدية تعقد ملتقى 
لدعم دور المرأة في المجتمع
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الهيئة العامة لتشجيع االستثمار تنظم ملتقى واحتفالية 
إطالق المشاريع االستثمارية بالبلديات

صندوق الضمان االجتماعي ُيشارك في المنتدى اإلفريقي االفتراضي للضمان االجتماعي

نظمت الهيئة العامة لتشجيع 
االستثمار وشؤون الخصخصة 
ملتقى  الشرقية  المنطقة  فرع 
المشاريع  إط���الق  واحتفالية 
االس��ت��ث��م��اري��ة ت��ح��ت ش��ع��ار ” 
االستثمار يقرع أبواب البلديات 
” يوم السبت الموافق 2 أكتوبر 

2021 م بمدينة بنغازي.
وش���ه���د ال��م��ل��ت��ق��ى ع���رض 
لتشجيع  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع��ن 
االستثمار وشؤون الخصخصة 
ب��ك��اف��ة ف��روع��ه��ا وال��م��ش��اري��ع 
والفرص  لالستثمار  المتاحة 
الواعدة بالبلديات واالعالن عن 
منصة دليل االستثمارات والتي 
االستثمارية  الخارطة  تتضمن 
وال����ت����ع����ري����ف ب���ال���م���ش���اري���ع 
بكافة  المستهدفة  االستثمارية 
والمعلومات  والبيانات  المدن 
اإلع��الن  تم  كما  بها  الخاصة 
مشروع   16 ع��دد  تنفيذ  ع��ن 
خالل  من  وخدمي  استثماري 
ال��ق��ط��اع ال���خ���اص م���ن رج���ال 
القابضة  والشركات  االع��م��ال 

بالمنطقة الشرقية.
ع��روض  الحضور  تابع  كما 
تم  استثمارية  لمشاريع  مرئية 
محلية  شركات  عبر  تنفيذها 
مستهدفة  أخ����رى  وم��ش��اري��ع 
خالل المرحلة المقبلة وكذلك 
التجارب  من  ع��دد  استعراض 
الكفاءات  م��ن  االع��م��ال  ل���رواد 
ال��وط��ن��ي��ة ب��ق��ط��اع االس��ت��ث��م��ار 

وط����رح وم��ن��اق��ش��ة ال��م��ش��اك��ل 
القطاع  تواجه  التي  والعراقيل 
وسبل تحفيز المستثمر المحلي 
مشاريع  تنفيذ  ف��ي  واالجنبي 

استثمارية.
ج��م��ال  د   / ال��س��ي��د  وأك����د 
مجلس  رئ���ي���س  ال���ن���وي���ص���ري 
لتشجيع  العامة  الهيئة  إدارة 
االستثمار وشؤون الخصخصة 
خطة  ضمن  يأتي  المتلقى  أن 
ويهدف  الحياة  لعودة  الحكومة 
الى تعزيز التواصل بين الهيئة 
الخاص  وال��ق��ط��اع  وال��ب��ل��دي��ات 
مجال  ف��ي  واالجنبي  المحلي 
وضع  على  والعمل  االستثمار 
القطاع  آلية موحدة في تفعيل 
االق��ت��ص��اد  تنمية  ف��ي  ودوره 
الصناعات  وت��ط��وي��ر  ال��وط��ن��ي 
ال���م���ح���ل���ي���ة ورف�������ع م��س��ت��وى 
الصادرات غير النفطية وتنمية 
واستغاللها  الطبيعة  ال��م��وارد 
المكانية  التنمية  تحقيق  ف��ي 
ال��خ��دم��ات  م��س��ت��وى  وتحسين 

وخلق فرص عمل كبيرة بعيدة 
عن التوظيف الحكومي.

وزارة  وكيل  الملتقى  وحضر 
المناطق  ل��ش��ؤون  االق��ت��ص��اد 
اإلسكان  وزارة  وكيل  و  الحرة 
والتعمير للشؤون الفنية ورئيس 
الهيئة  إدارة  مجلس  وأع��ض��اء 
االس��ت��ث��م��ار  لتشجيع  ال��ع��ام��ة 
وشؤون الخصخصة و القنصل 
اإليطالي  والقنصل  المصري 
العام  والمدير  بنغازي  بمدينة 
الهيئة  ف��روع  وم��دي��رو  بالهيئة 
والجنوبية  الشرقية  بالمنطقة 
البلديات  ع��م��داء  م��ن  وع���دد 
وغ��رف��ة ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة 
ومجلس  ب��ن��غ��ازي  وال����زراع����ة 
بالمنطقة  االع��م��ال  أص��ح��اب 
الشرقية ومندوبين عن عدد من 
واالجنبية  المحلية  الشركات 
ول���ف���ي���ف م����ن األك��ادي��م��ي��ي��ن 

والخبراء والمهتمين.
من  بعدد  الملتقى  واختتم 
دعم  ف��ي  وتمثلت  التوصيات 

منصة  م���ش���روع  اس��ت��ك��م��ال 
بحيث  االستثمارية  الخارطة 
ي���ك���ون م��ن��ص��ة ال��ك��ت��رون��ي��ة 
رائ�����دة ف���ي ال��ت��روي��ج ل��ف��رص 
للتطبيق  ال��ق��اب��ل��ة  االس��ت��ث��م��ار 
وحثها  ال��ب��ل��دي��ات  جميع  ف��ي 
االستثمار  لجان  تفعيل  على 
ل��ف��رز م��خ��ط��ط��ات��ه��ا وت��ح��دي��د 
المنتجات  م��ن  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
وال����خ����دم����ات ب��ح��ي��ث ت��م��ث��ل 
رك���ي���زة ف���ي ت��ح��دي��د ال��ف��رص 
تعزيز  وكذلك  بها  االستثمارية 
التواصل بين الهيئة والبلديات 
على  االستثمار  ثقافة  لنشر 
والمستثمر  المواطن  مستوى 
فريق  تشكيل  ال��ى  ب��اإلض��اف��ة 
لتقييم  اس��ت��ش��اري  اق��ت��ص��ادي 
معوقات االستثمار واثرها على 
الوطنية  االستثمارات  ج��ذب 
واألجنبية واعداد تقرير يحال 
والتجارة  االقتصاد  وزي��ر  ال��ى 
ال���وزراء  مجلس  على  لعرضه 
بضرورة  الملتقى  أوص��ى  كما 
المستثمرة  ال��ش��رك��ات  ال���زام 
العمل  عقود  ف��ي  باالنضباط 
التي تبرمها مع الموظفين من 
العمل  وزارة  في  قيدها  خالل 
المتعلقة  ح��ق��وق��ه��م  وض��م��ان 
ب��ال��ض��م��ان وال��ت��أم��ي��ن وك��ذل��ك 
المشروعات  من  ع��دد  انتقاء 
الموزعة على البلديات وتكليف 
معتمدة  اس��ت��ش��ارة  ش���رك���ات 

لتقديم دراسات الجدوى لها.

االجتماعي  الضمان  صندوق  أنهى 
في  مشاركته  الماضي،  الخميس  ي��وم 
االفتراضي  اإلفريقي  المنتدى  أعمال 
رسمًيا  ويستلم  االجتماعي،  للضمان 

أربعة شهادات استحقاق وجدارة.
ه���ذا وق���د ش����ارك ال��ص��ن��دوق في 
في  انطلق  ال���ذي  المنتدى  ف��ّع��ال��ي��ات 
الخامس من شهر الحالي، بشكل مميز 
أقيمت  التي  التناظرية  الجلسات  في 
في المنتدى، من خالل تبادل الخبرات 
المؤسسات  م��ع  واآلراء  والمعلومات 
على  االجتماعية  بالحماية  المعنية 
بالعوامل  والمتعلقة  أفريقيا،  مستوى 
الضمان  لتطوير  التمكينية  والعوائق 

االجتماعي في مختلف أنحاء أفريقيا، 
األول��وي��ات  على  الضوء  سلطت  والتي 
تحسين  ل���زي���ادة  ال��رئ��ي��س��ي��ة  واآلف�����اق 
والمنافع  االجتماعي،  الضمان  تغطية 
والخدمات وتحليل التأثير قصير األمد 

لجائحة كورونا.
ح���ي���ث ت����م ع�����رض ال���ت���ج���رب���ة ف��ي 
فريق  رئيس  السيد  قبل  من  المنتدى؛ 
بالصندوق  الدولية  المنظمات  متابعة 
كتجربة  المنصوري،  الله  عبد  الدكتور 
الجمعية في  منها في جلسات  يستفاد 
المنتدى اإلفريقي االفتراضي للضمان 
استحسان  الق��ت  وال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ي، 

وقبول من الحاضرين.

وف���ي خ��ت��ام ال��م��ن��ت��دى ت���م اس��ت��الم 
شهادات  االجتماعي  الضمان  صندوق 
مجاالت  في  رسمي  بشكٍل  االستحقاق 
م��ت��ع��ددة، وال��ت��ي ك��ان ق��د ش���ارك فيها 

الدولية  الجمعية  ب��ج��ائ��زة  ال��ص��ن��دوق 
ل��ل��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي، ل��ل��م��م��ارس��ات 
وتطبيقات  م��م��ارس��ات  ف��ي  المتميزة 
الفندقي،  االستثمار  مجاالت  عدة  في 

على  األزم��ة  تأثير  ومعالجة  ومواجهة 
والتحول  ليبيا،  التحصيل واالمتثال في 
الرقمي لصندوق الضمان االجتماعي – 
التحديات واالنجازات، وجودة الخدمة: 
اإلدارة الفّعالة في تزويد الخدمات أثناء 
األزمات، حيث حازت جميع المشاركات 
على شهادات جدارة واستحقاق، األخيرة 
من  خاصة  إش��ادة  على  تحصلت  منها 

اللجنة المشرفة على المسابقة.
والجدير بالذكر، أن هذه المشاركات 
جاءت بناء على دعم وتعليمات ومتابعة 
والمدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  السيد 
االجتماعي  الضمان  لصندوق  ال��ع��ام 

الدكتور إدريس حفيظة المبروك.

متابعة وتصوير: نعيمة المصراتي
أقيمت صباح يوم الثالثاء الماضي 
بقاعة لبدة بفندق كورنثيا بطرابلس 
إحتفالية إنطالق مبادرة إعداد وتبني 
قرار مجلس  لتنفيذ  الوطنية  الخطة 
للمرأة   2000 لسنة   1325 األمن 

والسالم واألمن.
نائب  االحتفالية  افتتاح  وحضر 
السيد  ال��رئ��اس��ي  المجلس  رئ��ي��س 
موسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة 
عبدالحميد  ال��م��ه��ن��دس  ال��وط��ن��ي��ة 
المرأة  لشؤون  الدولة  ووزير  الدبيبة 
ال��س��ي��دة ح��وري��ة ال��ط��رم��ال ووزي���رة 
وف��اء  السيدة  االجتماعية  ال��ش��ؤون 
فتح  السيد  الشباب  ووزير  الكيالني 
االحتفالية  حضر  كما   ، الزني  الله 
بعثة  ومنسق  المساعد  العام  االمين 
ل��ل��دع��م ف��ي ليبيا  ال��م��ت��ح��دة  األم���م 
السيد/ رايزدون زيننجا وممثلة هيئة 
االمم المتحدة للمرأة في ليبيا السيدة 
مملكة  وممثلة  الغاباستر"  "بيغونيا 
وال��م��رأة  بالسالم  المعنية  النرويج 
السيدة/ آندرا موندال وسفير فنلندا 
لدى ليبيا السيد/ بيكا هوكا وسفير 
بلوك  آنا  السيد/  ليبيا  لدى  السويد 

مازوير.
وبعد الكلمات التى القيت من 
الضيوف الحاضرين لإلحتفالية 
ت��م ع���رض ف��ي��دي��و ق��ص��ي��ر عن 
في  )ن��س��اء  ليبيا  ف��ي  ال���م���رأة 

الطليعة(.
وتستعد وزارة الدولة شؤون المرأة 
إلط��الق  الوطنية  ال��وح��دة  بحكومة 
خارطة طريق إلعداد الخطة الوطنية 
لتنفيذ أجندة المرأة والسالم واألمن 

في ليبيا.

إحتفالية إطالق خارطة طريق 
إلعداد الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة 

المرأة والسالم واألمن في ليبيا
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ثقافية

فقط .. لو يتكلم النص !!
قراءة في ديوان " أوقات خارج الوقت " لألديب الليبي

"عبد الباسط أبوبكر محمد"
)) أبسُط الشمع فوق ألواح الكتابة 

الملساء 
قبل أن تخط عليها 

ودع كتابك يكشف عن نواياك 
وانبهارك  وج��دان��ك  نبض  يحمل 

بمفاتنها ((
للشاعر   " الهوى  فن   " كتاب  من 

الروماني )أوفيد( القرن األول ق.م
 * * *

الكتاب يكشف عن النوايا .. هذا 
نوايا  عن  فماذا   ، أوفيد  أبدعه  ما 
كتب  عندما  بوبكر  ال��ب��اس��ط  عبد 

ديوانه الذي أتناوله اآلن ؟
الديوان هو " أوقات خارج الوقت " 
، وهو من منشورات " مجلس الثقافة 
وعدد   ، الصغير  القطع  من   " العام 
صفحاته 86 ، وقد احتوت على 22 
نص ،درج المعتادون على االستسهال 

على تسميتها بالشعر !!
النص األول في الكتاب كان عنوانه 
"هامٌش صغير" ، وهو أروع نصوص 
الكتاب على اإلطالق ، والمفارقة أن 
هذا النص بالذات هو النص الوحيد 
الباسط"  الذي لم يتكرم عليه "عبد 
بالمزيد من اللغة ، فقد مارس عليه 
فجاءت   ، ينبغي  كما  االختزال  فعل 
عباراته مشحونة بالكثير في القليل 
النص  ك��ان  لهذا   ، الكالم  من  ج��داً 

بهذه الروعة :
))أن تحسب لليوم زاداً من الكالم 

أن تذبل كلما تبدد الوهم 
أن تمتطي فوق خوفك 

هذا العبث 
لتجيز كل شئ 

لحزمة  ال��م��ر  ال���وق���ت  وت��ت��ج��رع 
المخاوف 

هامٌش صغير 
يفك ضفيرة العقل 
ويذيبك في الرجاء 

هامٌش صغير ..
فقط يتسع لقلمي كي ينسكب !!((
الكاتب  يرمي  ال  لماذا   .. واآلن 
لماذا  ؟  نصوصه  بحيرة  في  بحجٍر 
بوحه  مشاعر  في  ال��راك��د  اليحرك 
استقامة  على  دائماً  يصر  ولماذا   ،
وتيرة  على  ثبوتها  بمعنى  مشاعره 

واحدة ال تتغير ؟
الشئ يوحي بالحراك هنا : 

)) أن تحسب لليوم زاداً من الكالم 
أن تذبل كلما تبدد الوهم 

أن تمتطي فوق خوفك 
هذا العبث 

لتجيز كل شئ 
لحزمة  ال��م��ر  ال���وق���ت  وت��ت��ج��رع 

المخاوف((
ثمة خط مستقيم ال يغير اتجاهه 
 )) الوهم  تبدد  كلما  تذبل  أن   ((  ،

الذبول مقابل التبدد .
هذا  ف��وق خوفك  تمتطي  أن   ((  
وهو   � هنا  العبث  حتى   ،  )) العبث 
جاء    � للحركة  الوحيد  االح��ت��م��ال 
مقيداً بأرضية راسخة من الخوف .

الشئ إذن يبعث فعل الحركة في 
الشئ اآلخر ، ال الذبول يمكن له أن 
يسند التبدد ، وال العبث يستطيع أن 
مقيداً  م��ادام  الحال  واق��ع  من  يغير 

بالخوف . 
قبل ألف سنة من اآلن قال "زهير 

ابن أبي سلمى " : 
أو   .. م��ع��اراً  اال  نقول  أران��ا  ما   "

معاداً من قولنا مكرورا " 

كان  ما  إذا  يوضح  لم  زهير  لكن 
مصلحة  في  يصب  ماضياً  التكرار 
ذهني  تشتت  أن��ه  أم  النص  حاضر 
أركز  وأن��ا   ، الكاتب  عقلية  به  تشي 
في  المعنى  تكرار  مسألة  على  هنا 
النص ، ال ألبين نقيصة في نتاج هذا 
الكتاب بالذات ، وإنما ألناقش فكرة 
تستحق أن توضع على طاولة النقاش 
بهذا  تتعلق فقط  كونها ال  من حيث 
الموضوع بقدر ما تتكرر في نصوص 
النثري  ال��ن��ص  يكتبون  م��ن  أغ��ل��ب 
المعنون في الغالب بقصيدة النثر ، 
ولعل النص الثالث في الديوان وهو 
"منام" يمثل حالًة تجسد هذا الحدث 
أكثر  تكرار"  "حدث  كونه  ناحية  من 

من غيره :
)) رأيُت فيما يرى النائم 

امرأة 
تشتعل على مقربة مني (( 

كما  سكون  فعل  الزال  هنا  الفعل 
كان في مستهل الكتاب ، فالنوم فعل 
سكون حتى وأن كان مهجوساً بالمنام 

، فماذا عن باقي النص :
)) ألجلها أرتكُب القصيدة 

وأختبئ دائماً وراء لغتي 
مسكوناً بهواجس باردة 

الى  ه��اوي��ٍة  م��ن  بخطاي  متنقاًل 
هاوية((

التواري هو فعل ردة الفعل بالنسبة 
انعدام  س��وى  هنا  فعل  ال   ، للكاتب 
رد الفعل ، فالتالي لفعل الرؤية في 
المنام ، هو فعل االختباء وراء اللغة 
، وحتى  الهواجس هنا هي "هواجس 
باردة" أما الخطى فهي تنتقل دائماً 
من عمٍق في األسفل " هاوية" ، الى 
ع��م��ٍق ف��ي األس��ف��ل أي��ض��اً " ه��اوي��ة" 

أخرى .
الوحيدة  اللحظة  عن  م��اذا  ولكن 
ال��ت��ي أت��ي��ح��ت ل��الن��ت��ف��اض ف��ي ه��ذا 

النص ؟ 
إن صاحبها يقتلها في المهد على 

هذا النحو :
)) أرفُع نظري لسحابة االحتماالت 

 ))
تولد  التي  اللحظة  ففي   .. جيد 
ي االن��ط��ب��اع ب��أن ثمة ث���ورة في  ل���دِّ
الفعل لديه ، ممثلًة  في نظٍر يتجاوز 
واقعه ليتطلع الى األعلى ، لكن عبد 

الباسط يأده على هذا النحو :
)) مطٌر يبدأ من عيونك اآلن 

كي يحتويني (( 
ب���ال���ذات همست  ال��ل��ح��ظ��ة  ه���ذه 
 ، يهطل  ، هذا مطر  رائ��ع   : لنفسي 
وما الذي يوجد في المطر إال انبعاث 
البذرة من جمود التراب ؟ وما الذي 
يوجد في المطر سوى ثورة االرتواء 
هذا  كل  لكن  ؟  العطش  سنين  على 

يصبح مجرد أمنية ماتت لتوها :
)) أن���ا ال��ش��اس��ع ع��ل��ى خ��ارط��ة 

األسئلة 
المنطفئ فيك بهدؤ مقيت

والغائر جداً كبدايٍة عميقة((
الشئ إذن يبعث بالثورة في جمود 
فاالنطفاء هو قدر   ، ، الشئ  النص 
الثورة  هو سيرة  والهدوء   ، االنفعال 
في نص ال يُراد له في نهاية المطاف 
على  ال��ح��ائ��ط  ج��ن��ب  يسير  أن  إال 

الدوام.
ولكن ، إذا كانت الحكاية � حسب 
القيم  كتابه  في  ابراهيم"  "عبدالله 
زمن  إلى  تعود   � السردي"  "المتخيل 

إلى  ،أي  ال��ب��ش��ري  الجنس  طفولة 
اإلنساني في  الوعي  بدايات تأسس 
مراحله األولى ، فهل يجوز للحكاية 
أن تفرض حضورها على نص يقول 
أصحابه باالنتماء إلى قصيدة النثر 

؟
في الواقع كنت اعتبر هذا انتصاراً 
حال  في  القصيرة  القصة  لواقعية 
حدوثه ، غير أن سؤال الهيمنة هنا 
سيقودني بالتالي إلى عالمة استفهام 
تتعلق بمن سيبسط ظله على  مهمة 
اآلخر ؟ وهنا بالذات يبرز دور صانع 
لنا  اليجوز  ميزاناً  باعتباره  الكلمات 
أن نتجاوز السؤال عن مدى مقدرته 
على فرض اسلوب نصه على الحدث 
أدب��ي على آخر  يهيمن جنس  كي ال 

في حضور صاحب النص :
)) ربما .. 

تذكر قلبه لحظة رآها 
وربما ..

سقط منه قلبه لحظة غابت
ربما ..

خذلته خطاه بالقرب منها 
ولم تلتفت 

ربما ..
كان عليه أال يذهب بظنونه بعيداً 

))
خامس  "ربما"  نص  هو  هذا  كان 
الذي  النص  وهو   ، الكتاب  نصوص 
وقع تماماً في أسر القصة القصيرة 
غائلة  صاحبه  عنه  ي��دف��ع  أن  دون 
االرتهان إلى جنس أدبي آخر ، ودون 

أن يتدخل لفض االشتباك .
القرن  منذ  ، فعل هذا   " أوفيد   "
األول قبل الميالد عندما اتكأ � وهو 
، على م��وروث  ال��روم��ان��ي األص��ي��ل 
االغريق العظيم ، مستعيراً من حرب 
ال��ت��ي سجل "ه��وم��ي��روس"  ط����روادة 
قبل  الثامن  ال��ق��رن  منذ  تفاصيلها 
مجد  سّخر  أوفيد  أن  اال   ، الميالد 

الحكاية هنا لخدمة النص :
)) كي تستميلها ..

أضف ضراعات الحب عربوناً
فمن قبل استمالت الضراعة قلب 

أخيل
فأعاد جثة هكتور إلى أبيه بريام

واآللهة الغضبى 
ضراعات  غير  قلوبها  يحرك  ال 

المتعبدين
امنح الوعود ، فليس عليها حساب
فبالوعود يغدو كل أمرٍئ ثرياً (( 

استعان   ، "أوف���ي���د"  تكلم  ه��ك��ذا 
ب��ال��ق��ص��ة ، ب��ال��ح��دث ال��م��م��ع��ن في 
، هو  له  يرتهن  لم  لكنه   ، التفاصيل 
فقط اقتبس منه شعلة صغيرة ، لكنه 
أشعل بها ناره العظيمة التي تخصه 

هو دون غيره . 
ولكن .. ما الذي يجعل السر حرماً 
مقدساً بالنسبة لعبد الباسط بوبكر 

؟ ، أنه يتحصن به على الدوام : 
)) أقولك بين قلبي وبيني 

أخفى من قصيدٍة تثير الشبهة 
وأروُع من سر 

لن يعرف طعم الشائعة (( 
انه يخط لنفسه متاهة ال ينصرف 
ع��ن االت���ج���اه إل��ي��ه��ا م��ه��م��ا ت��ع��ددت 

الدروب :
)) األصابع التي ترسمك 

نوافَذ للقلب 
والعيون التي تحتويك 

أفقاً للفرح
أين هي اآلن ؟

بين حواسي وبينك 
وقت قاحل 

مسافة ال يكسرها الصمت 
وال تبزغ فيها الرؤية ((

متاهة الحيرة التي يصنعها دائماً 
المتاهة   ، الحبيبة  وجه  افتقد  كلما 
ويتم  تُستحضر  انها   ، تُصنع  هنا 
الغائب  للوجه  كبديل  استدعائها 
عن الحضور ، كل شئ هنا يحتفظ 
بمسافته الخاصة به ، لذلك يصبح 
المواجهة  عن  بمنأى  دائماً  الكاتب 

المباشرة : 
)) بين حواسي وبينك (( 

بين  ال��م��وق��ف  تتوسط  ال��ح��واس 
حفاظاً  وأحاسيسه  النص  صاحب 
الموقف  مع  التماس  عدم  على  منه 
ه��ذا  أن  ال��غ��ري��ب   ، م��ب��اش��ر  بشكل 
الموقف بالذات يصبح منهجاً للكتابة 
عنده حتى عندما يتعلق األمر بلحظة 

انبعاث الذات : 
)) أطلق األمنية 

وأجري تحتها سؤاالً (( 
الخلق  على  إلحاح  هنا  يوجد  ال 
يستفسر  س��ؤال  األم��ر  في  ما  كل   ،
رحم  من  األمنية  والدة  إمكانية  عن 

التمني :
)) أزرع في األفق عشاً لالحتمال 

 ))
 ، البذرة  يستقبل  أفق  أيضاً  هنا 
أفق شاسع بطبعه ، وألنه كذلك فهو 
لن يعد بطبيعة الحال بموعد أو مكان 
وكفى  شاسع  أف��ق  فهو   ، لالنبعاث 
 ، االحتمال  معضلة  أيضاً  هنالك   ،
بحدوث  لليقين  هنا  الي��زرع  فالعش 
أيضاً  أنه   ، األف��ق  رحم  من  انبعاثه 
يخضع لالحتمال ، لنظرية بين بين " 

فالشئ مؤكد بهذا الخصوص .
)) أطلق األمنية 

كلما خلفني الحلم 
أزرع األفق نبضة حائرة 

قفزة في الهامش الضيق ((
ه���ذا األف���ق ال���ذي ي��ت��أرج��ح بين 
االحتمال هناك والحيرة هنا ، اذ أن 
سلطة الحسم في نص "عبد الباسط 
بوبكر" تغيب تماماً كلما أشرفت على 
يجعله  ال��ه��ام��ش  فحتى   ، ال��ت��واج��د 

ضيقاً :
)) قفزة في الهامش الضيق (( ، 
ومادام الهامش ضيقاً إلى هذا الحد 
فمن أين تأتي القفزة � وهي رمز فعل 
الحركة � من أين تأتي بقدرة التغيير 

وقد حكم عليها بضيق الهامش ؟
))أطلق األمنية 

وأفرغ عليها صمتاً (( 

ثمة حاجز حديدي هنا يقف في 
وجه فعل الحركة ، حاجز اليراه احد 
، لكن اإلحساس به جارف إلى حد 
اليمكن تجاهله ، فالشئ يقدر على 
اللسان  يتهيأ  عندما  حتى   ، الكالم 

لذلك :
)) وأفرغ عليها .. صمتاً (( 

 ، النص  يبرز في هذا  ثمة تضاد 
انه التضاد الذي يؤكد رغبة االنزواء 
وجود  لتأكيد  يتآزران  فعالن  ثمة   ،

فعل ثالث :
))أتعالى عن الوقت الحاد
ارتمي في حضن الروح ((

التعالي هنا ، علو .. اندفاع نحو 
ل��ح��ظ��ة ت��وج��د ه��ن��اك ، س��ام��ق��ة ال 
تطالها الموانع ، لكن النهاية سرعان 

ما تطفئ كل شئ :
))ارتمي في حضن الروح(( 

ه��اه��و ال��ف��ع��ل ال��م��ض��اد ي��ق��ب��ل ، 
االرتماء مقاباًل للعلو ، وكأن صاحب 
ال��ن��ص ي��ت��راج��ع ع��ن رغ��ب��ة ط��ارئ��ة 

بالثورة على الجمود في نصه .
)) اشرب من نبع السكينة ((

وكأنه يعلن استسالمه العلني هذه 
المرة ، ويخبر المنتظرين : التأملوا 
ف��ي ش��ئ ، ل��ن ان��ف��ض ال��غ��ب��ار عن 

سكينتي :
)) أوزع حلوى الدهشة 

وأضيق عن كل يد 
نقشاً في القلوب الحائرة 

نافذًة على المستحيل 
وكوًة في عتمة النفق (( 

الرؤية الخارجية للنصوص الواردة 
ف��ي دي���وان " أوق���ات خ��ارج الوقت" 
يتمتع  السبك  متينة  لغة  إلى  تقودنا 
تشكيل  على  وق���درة   ، الكاتب  بها 
باتجاه  ودفعها  الشاعرية  الجملة 
الوفاء  إل��ى  بها  ي��ؤدي  ال��ذي  النمط 
 ، اختالفها  على  النص  بالتزامات 
أما الرؤية الداخلية فتفصح عن نهج 
للكالم  لغة  الصمت  بغير  يعتقد  ال 
 ، مفردات شاهقة  وراء  واالن��زواء   ،
اللشئ ، إال لالحتماء بظلها الواسع 
إلى  الشمس  أشعة  التتسرب  حتى 

ضبابية النص .
الموقف  تفادي  على  إص��رار  ثمة 
"عبد  يريد  فهل   ، الموقف  وإع��الن 
قمة  أن  يخبرنا  أن  بوبكر"  الباسط 
اتخاذك لموقف ما هو في تجاهلك 

لفكرة أن تعلن هذا الموقف ؟
أعتقد أنه كان يقصد هذا االتجاه 
يريد  ال���ودود  شاعرنا  إن   ، ب��ال��ذات 
أن يخبرنا بابداٍع متناه عن ردة فعل 
سلبية فرضها واقع سلبي لم يتوقف 
دفعنا  ع��ن  السنين  ع��ش��رات  طيلة 
إلى متاهٍةٍ من الصمت تجبرنا على 
واعتقد   ، أخرى  بعد  سنًة  االنطفاء 
أنه نجح في إيصال قارب ديوانه إلى 
هذا الشاطئ بالذات ، وهنا بالذات 
الوصول  على  المبدع  ق��درة  تتجلى 

بقارئه إلى ما يريد .
وأخيراً ، أعود ألسأل نفسي أنا 
ال��ق��راءة ، ه��ل نجت  صاحب ه��ذه 
ف��ع��اًل ف��ي م��ع��رف��ة م��ا ي��رم��ي إليه 
أديبنا صاحب هذا الديوان ؟ ربما 
؟!! ول��ك��ن ف��ي ك��ل األح����وال يبقى 
الزماً  صوتاً  بوبكر"  الباسط  "عبد 
للمشهد األدبي الليبي ، ألنه ينحاز 
إلى فكرة أن يحتفي صاحب النص 
نص  يتكلم  ل��و  فقط   ، نصه  بلغة 

صاحب النص!

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

مشاكل جانبية
لم تكن المشكلة أنه امتهن الزراعة 
ولكنها كانت أن الحقل لم يكن ملكه 

لذا كان كلما زرع قصيدة 
أشعلت أم الفالح التنور بها .. 

*
لم تكن المشكلة أنه باع األرض 

ولكنها كانت سبه لعامل الكهرباء 
وتنقيبه عن البترول في كوب قهوة 

لذا كان كلما حك لحيته 
سقط أحد أبنائه ومات ..

*
لم تكن المشكلة أنه جاوز من العمر جنونا 

ولكنها كانت سقوط أسنان عقله 
لذا كان كلما مضغ فكرة بصقته .. 

*
لم تكن المشكلة أن زوجته ال تحبه 
ولكنها كانت أنه هو نفسه ال يحبها 

لذا كانا يشتركان في دفع اإليجار  وسب 
الجيران

وابنهما المتوفي    ..
*

لم تكن المشكلة أنه كان نمرا من ورق 
ولكنها كانت أن الورق في حقيقته 

ورق تواليت 
لذا كانت مؤخرات هذا العالم تلتصق بوجهه

كلما حاول أن يزأر .. 
*

لم تكن المشكلة أنهم من نصب المقصلة في 
ساحة القرية 

ولكنها كانت أنه اليدري من كسر إصبعه 
لذا كان كلم أشار لشيء بوسطاه 

نال قسطا وافرا من السباب  والحجارة ..

■ بقلم: أكرم اليسير  
الوف��اء 

نبُع َمحبتي

دينار فقط 

ال أحٌد ياخذك 

■ بقلم : حميدة الزوي

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

■ بقلم : وصال جمال 

■ بقلم : منال بوشعالة

ج��ارتُ��ن��ا اّل��ت��ي تُخيط ال��ث��َي��اب ف��ي ال��ح��ّي، 
تفُعل ذلك وهي تَبتسم ُمنُذ سنوات، وحتٰى 
يوم  ذاَت  ِجئتها  أسنانها،  سقطت  ما  ِعند 
ويفيُض  يَسع جسدي  أبيض،  طويل،  بثوٍب 
تقصه  أّن  منها  طلبُت  آخ��ر،  لجسٍد  منُه 
قالت  النحيل،  مقاسي  علٰى  وتخيطُه  لي 
لي ب��ود: "ل��ِك ه��ذا، ع��ودي غ��داً لتأخذيه"، 
حاولُت  األمطار،  ِبسبب  ِللموعد  أذهب  لَم 
اليوم التالي َفتبلّل جسدي، واصبحت نحيلة 
ومبلولة!! في اليوم الثالث كان لدّي الكثير 

ِمن األشغال، وفي اليوم الرابع نمُت ِطوال 
ِمزاجي  ك��ان  الخامس  ال��ي��وم  وف��ي  ال��ي��وم، 
اليوم  وف��ي  المنزل،  ِم��ن  أخ��رج  َفلم  معكر 
توالت  نهائياً،  الثوب  أمر  نسيُت  الساِدس 
فشهرين  فشهر  فالثامن  السابع  األي���ام، 
فسّتة، وتوفّيت جارتنا، وتَذكرُت أمر الثوب 
العزاء، َفخشيُت أن أطلبُه  وأنا في صخب 
أمرهُ  تَجاهلُت  إحساس،  ِبال  عّني  َفيقولون 
ابنتها،  أيام جاءتني  مرور  بعد  أخرٰى،  مرة 
وعليه  كيس  في  موثقاً  ك��ان  ل��ّي،  فأعطتُه 

وأنا  دقائق  أخذُت  استلمتُه  عندما  أسمي، 
توّضح  اّلتي  ورائحته  تغليفه  في  سارحة 
ِبأنها قامت ِبغسله وتعطيره رغم أنُه جديد، 
قصيراً،  وج��دت��ه  ولبستُه،  الكيس  َفتحُت 
أخذُت  الثوب،  خارج  كانت  أرُجلي  ونصَف 
أسأل نفسي: هل أنا من زدُت طوالً؟ أّم أن 
الثوب اتعبُه اإلنتظار فانكَمَش علٰى نفسه؟ 
أّم أن جاراتنا خاطت معُه ساعاتها األخيرة، 
فإنسّل ُقماشُه، وأخذ ِبالتوقف، تضاُمناً مع 

عمرها؟

لي عنَد تلَك الُمقلتين لحاَجٌة
لي ُقبلٌة ، لي دمعٌة ثجاَجة

لي قلِبي لكْن إنَما القلُب لَها
ة لي نبِضي لكْن ُمضغتي َرّجاَجَ

ولدي ثُغر باسٌم كما ثُغرها
اَجة ولدي عيٌن في اللَقا وهَّ

أنا من عظامَها قْد أخذُت َصالبِتي
وأنَا ألمرَها حاضُر بْل َداَجة

دعواتي ليسْت ِمثلَما دعواتَها
ويداَها تُرفُع للسَما ُفَجاَجة
أماهُ إن كنُت السعيَد سعيدةٌ

وإذا َمرضُت لمرضِتي ُمهتاَجة

أماهُ نُور العيِن ، نبُع َمحبتي
أماهُ ألحاٌن ، وبي والَجة

يسر لَها ربي لطيبَة رحلًة
وهي اللقاءُ وعفوَك ُمحتاَجُة

هذا المشهد متكرر وكأنك تقوم بإعادة فيلم 
في  الليبية  العاصمة  وس��ط  وت��ك��رارًا  م���رارًا 
التجارية  المصارف  إحدى  في  طرابلس  قلب 
لشباك  وص��واًل  يتدافع  الكل  بشري  جسر 
الصراف الطابور أصبح تقليدا في ليبيا غالبًا 
يكون منتظم وفي األغلب يكون كما تعرفون 
إال  مصطفوت  كلهم  التطبع،  يغلب  فالطبع 

رجل واح�د 
صوته  بأعلى  يصرخ  الِسن  في  طاعن  رج��ل 

قائاًل:
التى  الخامسة  المرة  هذه  خالقكم  من  ويلكم 
ُسراق  يا  ويلكم  دينار  منه  ينقص  راتبي  أجد 
هو ال يكفيني نصف شهر وتنقصون منه دينار 

شكوتكم للواحد القهار وانتظروا مني العذاب
ف��ي م��رك��ز ش��رط��ة ط��راب��ل��س ال��م��رك��ز حيث 
العقيد  كان  أيمن  عمار  العقيد  مكتب  يوجد 
األربعيني جالسًا مع ابن اخته الطاهر جمال 
للخال  ثلثه  الولد  قهوة  فنجان  يحتسيان 
مسلكه  فسلك  للطاهر  قدوة  كان  عمار  وألن 
الرجل  ودخل  الباب  ُقرع  الشرطة،،  كلية  في 
تقدح  عيناه  مكفهر  ووجه  يلهث  وهو  العجوز 
شرار لم يصبر حتى ُيسئل ما باله أفرغ ُجعبته 

وّقدم شكواه للعقيد
_ يا عم هل أنت متأكد قد تكون مخطئ من ذا 
ال�مئة  راتب ال يتجاوز  الذي يسرق دينار من 

وخمسون دينار
انا متأكد الخطأ يحدث مرة اثنان  _يا ولدي 

رات��ب��ي  ول��ي��س��ت خمسة ف��ي ك��ل ش��ه��ر أج���د 
منقوص دينار دينار فقط

على  نتقصى  و  معك  سأذهب  عم  يا  حسنًا   _
الموضوع

نطق الطاهر وهو ينظر في عيني خاله 
_ الفضول ينهشني يا خال سأتي معك 

_ هيا إذًا
العجوز  أما  الفضول  بدافع  المحققان  خرج 

فكان متأكد من أن ديناره مسروق
اليوم مكتب  الذي يقرع في هذا  الثاني  الباب 

مدير المصرف ليدلف المحققان والعجوز
اخرج الخال تعريفه ليرحب به المدير غرس 

عيناه في وجهه و نطق
هل  زيارتنا  في  الحكومة  الله  شاء  ان  خيرًا   _

بدر منا شيء سيء ؟!
قهقه الخال وتبسم لجملته و أردف

المصارف  مدراء  بأن  تالله  حكومة؟!  نحن   _
الجالد  و  وال��ق��ض��اء  وال��ع��دل  الحكومة  ه��م 
السلطة  تملكون  م��ن  أن��ت��م   ف���   ،، وال��ح��رام��ي 
يا  اسمع  الحديث  ُلّب  هذا  ليس  ولكن  والمال 
شكوى  وقدم  جاء  الرجل  هذا  المدير  حضرة 
وأتيت  محضر  فتحُت  ّقد  و  مصرفكم  حق  في 

ألحقق بشأن سرقة مبلغ من حسابه
ُخطف لون المدير لينطق بتلعثم

_ سرقة وكم المبلغ يا حضرة العقيد
_ دينار فقط دينار ،،

أعدل   ،، العقيد  جملة  على  المدير  قهقه 

ِجلسته و هندم ربطة عنقه وقال ،،
_ هل تكبدت عناء القدوم ألجل دينار فقط 
هذا ُسخف اعذرني في كلمِة ولكن فعاًل هذا 

مضيعة للوقت
وق��وة  بثقة  الصغير  المحقق  ص��وت  ج��اء 

ليتدخل في الحوار بعد أن كان متفرجًا 
_ قد يكون الدينار مبلغ زهيد ولكن لم يخطر 
سرقة  منه  تتم  الشهر  في  حساب  كم  ببالك 
أن  على  ُيأكد  العجوز  كان  اذ  فقط؟!  دينار 
أن  ف�لنفترض  أشهر   5 مدة  خالل  تم  الفعل 
هناك 10 حسابات تمت ِسرقتها اي 10 دينار 
خمسون  أشهر  الخمسة  في  يعني  الشهر  في 
الحسابات  ع��دد  زي��ادة  افترضنا  واذا  دينار 
من  أكبر  األم��ر   ،، المسروق  المبلغ  س��ي��زداد 

دينار فقط  !!
الخوف  عليه  اتضح  و  ريقه  المدير  ازدرر 
المياه  و  حقيقة  الطاهر  ك��الم  ف���  والريبة 

تتدفق من تحته وهو غافل
دقائق  وبعد  مسرعًا  وخرج  مكتبه  من  نهض 
وضعهم  يداه  بين  وملفات  أوراق  ويحمل  عاد 

على المكتب ونظر في وجوه الثالثة و نطق
ثالثه  هم  اليوم  يعملون  الذين  الصرافون   _

ولكن أشك في أحدهم وأستثني األخرين
نطق عمار بتعجب 

ٱستثنائك  و  بهذا  شكك  وراء  وماالسبب   _
لهذان؟!

_ أنس، خالد، ومنال من أكفئ الموظفين إال 

خالد  ف�  ومال  تعليمي  مستوى  أقلهن  أنس  أن 
من  ومنال   ،، حربوق  البديهة  وسريع  ذك��ي 
يمضى  ولم  الحال  وميسورة  مرموقة  عائلة 
على عملها سوى سنة ونصف مما يجعل دائرة 
المادية  لحاجته  نظرًا  أنس  على  تقع  الشك 

ّقد تكون نفسه ضُعفت و فعل ما فعل
نظر الخال في عين ابن أخته و ابتسم و قاموا 
من مقاعدهم وخرجوا فورًا قاصدين مكاتب 

الصرافين 
في غرفة التحقيق وبعد إستجواب لم يطول 

ألكثر من نصف ساعة
المتكررة  بَسرقاتها  منال  األنسة  اعترفت 
عملها   بداية  منذ  شهران  و  سنة  مدة  ِط��وال 
في كل شهر كانت تسرق دينار فقط من 100 
حساب تتفاوت متوسطات رواتبهم ولكن لسوء 

حظها
كان الرجل العجوز نبيه وذكي وال يسكت عن 
حقه فتقدمه في الِسن لم يحرمه من الحرص 
و الحفاظ على ماله ورزقه بالرغم من زهده ،،
مرض  إزاء  ال��س��رق��ة  دواف���ع  وك��ان��ت  س��رق��ت 
نفسي عانت منه منذ طفولتها بالرغم من أن 
عائلتها مرموقة ومقتدرة إال أنها أّقدمت على 

هذا الفعل 
أن���س ك��س��ائ��ر أب��ن��اء ال��ط��ب��ق��ى ال��وس��ط��ى ال 
يشهدون بنزاهته في وقت الرخاء ولكن ما إن 
تقع مصيبة تلتصق بهم نظرًا لوضعهم المادي 

واإلجتماعي

ال أحٌد ياخذك على محمل الجد
إال إذا قمت بكارثة

إال إذا سدْدت أُذنيك
وصرخت بقوة في وجه العالم

وصغْرت
ال أحٌد يأخذك على محمل الجد

إال إذا ِمت
فيها  الموت  جربت  التي  ال��م��رات  كل 

خنقتني الحياة
أنا هنا أكابر الوجود

عليَّ  ل  يعوِّ ال  كي  أجرته  لليوم  أدف��ع 
كثيرًا

وأركض مسرعة
متجنبة االنتظار

كلمتي  أق��ول  أن  أح��اول  الجسد  بهذا 

األخيرة
أحشرُه في زاوية باردة كي ال يهرب

ال أريد أن أموت بطريقة درامية
العلة  فتصبح  أح��ده��م  يجرحني  أن 

قلبي
وال يعرف لي الطب دواء

أريد أن أموت دفعًة واحدة
أن أسقط كلي فجأة دون أي خدوش

أستنشقه  ال  كي  ال��ه��واء  مع  أتخاصم 
بعد اآلن

لكل  وأهديها  زج��اج��ة  ف��ي  دم��ي  أف��رغ 
الذين قالوا لي

ليس لديك دم !
عنيد هذا الجسد

أتربص له ويفلت بقوة الله

هذه الجثة ترتديني بقوة
تتعرى للحب والموت

في كل حاالتها .. لحم
مادة لألكل ومع الوقت للتآكل

يا لها من مفارقة تلك التي نجوع فيها
بينما نملك أجسادًا من لحم

ما زال يوجعني الحبل السري
يتدلى  وجدته  المرآة  إلى  نظرت  كلما 

من عنقي
بكل حيادية اتتبع العروق في يدي

إلى أين سيأخذني الله في هذه الطريق
والخريطة ال تنتهي

ال نهاية ..
حتى المرة األخيرة بعدها مرة أخيرة 

أخرى.
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الزعيم الليبي المناضل � محمد طارق الطرابلسي
1888 ـ 1955م  )الملقب ـ  بطارق االفريقي  (

 أع��زاءي القراء ها نحن نواصل معكم 
)الحلقة الثانية( عن هذا المناضل الزعيم 
ل��م يكن ف��ذا ف��ي س��اح��ات الوغى  ال���ذي 
فقط ، بل كان له ميوله الخاص في حفظ 
القصائد واالشعار ، فهو رجل مثقف من 
الطراز االول له اهتمامه بالعلم والمعرفة 
وسرعة  ذكائه  بحدة  كذلك  اشتهر  انه  إذ 
فهمه � ولقد وصف الزعيم )محمد طارق 
على  بتحريضه  الطرابلسي(  عبدالقادر 
قراءة الكتب الدينية واالدبية ، وذلك لكونه 
يجيد اكثر من اربعة لغات ، فقد كان ملما ، 
بكثير من عادات وتقاليد الشعوب االخرى 
ال��ق��رآن  ب��ق��راءة  ال��ت��زام��ه  ، وي��ع��رف عنه 
الكريم ، وكتب السلف ، بل يقال عنه من 
السنة  تعاليم  ونشر  إلقامة  المتحمسين 
النبوية ، وكان امينا صدوقا نزيها �  يثبت 
هذا االمر على لسان زمالئه ، الذين قالوا 
عنه � بانه قد كلف بحمل اموال طائلة كلفته 
لجبهة  ، إليصالها  العثمانية  الحكومة  بها 
الطليان  المحتلين  ليبيا ، ضد  القتال في 
انتهت قبل  الحرب قد  ان  يبدوا  انه  اال   ،
 � � محمد طارق  الزعيم   ، اليهم  يصل  ان 
مصر  طريق  عن  يعود  بان  اضطر  ولهذا 
لتسليمها  االم��وال  بجميع  اسطنبول  ال��ى 
للسلطات العثماني ، ثم عاد لمواصلة كفاحه 
كونه  انه  وبما   � ليبيا  االيطاليين في  ضد 
ضابطا ، ايضا له اهتماماته الثقافية فكان 
كاتبا للمقالة ومؤلف لبعض الكتب االدبية 
واالسالمية والنضالية ، نذكر بعضها على 
سبيل المثال � كتاب المبتدعات في الدين 
 � الحبشة  في  الحرب  كتاب   � االس��الم��ي 
الدولة  كتاب   � الحرب في فلسطين  كتاب 
وجميع   � العربية  الجزيرة  في  السعودية 
هذه الكتب اتت في قالب كتابة المذكرات 
الكاتب   � وتجاربها  احداثها  ع��اش  التي 
الزعيم � محمد طارق � بنفسه حيث خاض 
كضابط  االوط����ان  مختلف  ف��ي  غ��م��اره��ا 
كانت  اينما  المسلمين  دي��ار  عن  مدافعا 
الحرب  في  ش��ارك  ولهذا   � تكون  وحيثما 
العالمية االولى � بجانب القوات العثمانية 
التي  اوروب��ا  وشرقي   � البلقان  بالد  في   �
 � العثماني  الحكم  سنوات  اواخر  في  اتت 
كما انه شارك في الحرب ضد االستعمار 
االستعمار  وض��د   � ليبيا  ف��ي  االي��ط��ال��ي 
ش��ارك  ان��ه  كما   � الحبشة  ف��ي  االيطالي 

االحتالل  ضد  فلسطين  في  الحرب  في 
ضد  الحرب  في  ايضا  ش��ارك   � اليهودي 
االستعمار االنجليزي في مصر � شارك في 
الحرب ضد االستعمار الفرنسي في مالي 
� والجزائر � وتونس � كما انه يعد من كبار 
الفرنسي  االحتالل  ضد  السورية  الثورة 
في  كان  التي  الحروب  هذه  خالل  ومن   �
عنه  ع��رف  كقائد  وج���وده  يشكل  اغلبها 
الضباط  اقرانه  بين  ما  وبراعته  بحنكته 
في  )االفريقي(  بلقبه  صيته  ذيع  ولهذا   ،
� هذا االمر  عدة اوطان عربية واسالمية 
تزامن مع ، الملك عبد العزيز � كان يبحث 
الذين  المدربين  الضباط  من  بعض  عن 
 � الجيش  مجال  في  عريضة  خبرات  لهم 
وذلك للمساهمة في تكوين وانشاء وتدريب 
وقيادة الجيش السعودي � وبما ان المناضل 
متواجد  ك��ان   � السعداوي  بشير   � الليبي 
فأشار   � العزيز  عبد  للملك   � زي���ارة  ف��ي 
اليه لالستعانة � بالضابط الزعيم � طارق 
اعطاء  الفترة  تلك  في  وكانت   � االفريقي 
االولوية العسكرية لقيادة عدد من الفرقاء 
والجنراالت � كسعيد كردي � وسعيد جودة 
الرعيل  � وغيرهم من  ابراهيم الطاسان   �
ومن   � السعودي  الجيش  قيادة  في  االول 
التي   � بالخير  الله  عبد   � مذكرات  خالل 
يفيد  وال��ذي   � بطرفي  خالد   � د   � اعدها 
 � الملقب  الزعيم  ق��دوم  مع    ، بانه  فيها 
بتاريخ 1358 هجري   � االفريقي  بطارق 
الجيش  حرب  ارك��ان  لقيادة  تسليمه  تم   �
السعودي � ويؤكد هذا االمر� عندما  كتب 
الزعيم  صديقه  الى   � العزيز  عبد  الملك 
السوري الوطني الرئيس � شكري القوتلي 
� يستشيره في ان يستقدم الزعيم القائد 
تأسيس  مهمة  ألداء  االف��ري��ق��ي(   )ط��ارق 
ال��ذي   ، السعودي  الجيش  ارك���ان  رئ��اس��ة 
شكري  الزعيم  له  فاطراه   � انشاءه  يزمع 
القوتلي � الى ان اشار الى جهاده في مواطن 
العربية  ال��دول  من  عدة  واسالمية  عربية 
الحروب  تلك  لغمار  وخوضه  واالسالمية 
المختلفة � ومن خالل هذه الشهادات التي 
تشيد بقدرته والتي  قيلت في حق الزعيم 
)ط���ارق االف��ري��ق��ي( ول��ه��ذا وص��ل بعدئذ 
السعودية  العربية  المملكة  الى  )الزعيم( 
العس  االلوية  تدريب  القائد  ه��ذا  وتولى 
له  � فكانت  االرك��ان  رئاسة  ، وتسلم  كرية 

بصمته وحنكته في تجهيز وتكوين الجيش 
اعاد  ثم  الجيش  بتطوير  فبداء  السعودي 
تنوعت  ، وهكذا  العسكرية  المدارس  فتح 
ان  الى  السعودي  الجيش  ازاء  اسهاماته 
وصل به الى سن النظم والرتب العسكرية 
المختلفة � وبما ان � الزعيم � محمد طارق 
وانتشر  صيته  ذاع  )باألفريقي(  الملقب   �
كقائد   � عدة  واسالمية  عربية  اماكن  في 
ومناضل فذ ، ولهذا قد اختلفت الروايات 
حول انتمائه اليت دولة عربية او اسالمية 
� فاتت اإلجابة القاطعة من ، ابنته الوحيدة 
تحدثت  حيث  )نعمات(   � تدعى  والتي    �
 � قائلة  وال��ده��ا  ع��ن رحلة  لها  رواي���ة  ف��ي 
بوالدي  يأتي  ان   � العزيز  الملك عبد  قرر 
محمد طارق � وحده فلم اكن انا ووالدتي 
معه � فكان اول مكان يصل اليه والدي هو 
)مكة المكرمة( حيث كان موقع الجيش ، 
وطلب منه الملك � عبد العزيز � ان ينظم 
له الجيش وان ينقله من مكة الى الطائف 
مكة  من  وقربها  المنطقة  مساحة  بحكم 
فيه  رأى  قد   � العزيز  عبد  الملك  وك��ان   ،
وحبه  والتقدير  باالحترام  جديرا  شخصا 
حصل  مؤخرا  ولكن   ، اليه  فقربه  للعمل 
 ، معه  يعملون  الذين  بعض  وبين  بينه  ما 
اختالفات في وجهات النظر ، فقرر ترك 
مقر  حيث   ، سوريه  الى  والعودة   ، العمل 
وذلك   ، العثماني  بالجيش  االصلي  عمله 
بعد ان امضى ما يقارب الخمس سنوات 
في المملكة العربية السعودية ، اال انه بعد 
في  الفلسطينيين  بجانب  شارك   ، عودته 
قيادة  استلم  حيث   ، اليهود  ضد  الحرب 
سرية االنقاذ ، والتي ضربت وقتل جميع 
)محمد  القائد  الزعيم  ع��اد  ما  اف��راده��ا 
طارق( وسائقه الخاص ، ولهذا عاد بعدئذ 
الى سورية وواصل جهاده ، وبعد مدة زار 
السعودي  الدفاع  وزي��ر   ، مشعل  االمير   ،
 ، بقدومه  فعلم طارق   ، � حينذاك سورية 
فذهب لزيارته ، وهناك طلب منه االمير ، 
العربية السعودية ، وفعال  العودة للمملكة 
عودته  وم��ع   ، بذلك  ط��ارق  الزعيم  رح��ب 
تم تعيينه مديرا للعمليات الحربية ، داوم 
عبد  الملك  مع  )شبرا(  قصر  في  بالعمل 
العزيز ، بالطائف � هذه عبارة عن قطوف 
السيدة  الوحيدة  ابنته  رواية  مما جاء في 
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لمجرد ان تتوغل في ها تيك رمال الصحراء 
لبحيرة  بديع  منظر  نظرك  ويخطف  العظيمة 
تتوقف  الصمت  ، هنا من رحم  الصحراء  وسط 
هنالك   ، البديع  المنظر  هذا  جمال  في  لتتأمل 
مالمح  ناظريك  امام  من  تلوح  البعيد  البعد  من 
الخضرة ، فترسل لك االبتسامات كشهد الرضا ، 
الق االمل ، التشبث بالحياة ، رؤية الواحة ، البلدة 
القرية ،الماء الخضرة ، شواشي النخيل ، االطيار 
 ، االعجوبة   ، الكنز  ذلك  ع��ون(  )قبر   ، البشر   ،
الذي  العميق  المعنى  ذلك   ، االسطورة  السحر 
يسحبك الى الخيال الواقعي ، المملوء بالبهجة ، 
بالتألف والتحالف مع � الخضرة الصفرة ، بمعنى 
)االخضرار واالصفرار( كل هذا قد الف بينهما 
 ، الصحراء  تيك  النابع من وسط ها  الماء  ذاك 
فخلق بينهما المودة � ومن هنا اعتبر هذه البحيرة 
، هي انشودة الفرح الشجي الدائم ، تلك المؤلفة 
بين حشود الرمال المتلهفة اللتهام الشجر والنخل 
� بحيرة قبر عون ، هي ابتسامة الصحراء الليبية 

البهية  ������������ )المحرر( 

وقد  )ه��ون(  منطقة   � ق��رب  المكان  ه��ذا  يقع 
تحركت من خالله قوة ايطالية بقياد / الكولونيل 
)اماتوا( تتكون في مجموعها من 1078 مسلحا � 
وتسع رشاشات وبطاريتان ، في محاولة لمالحقة 
اليوم  ، كانت قد قامت في  المجاهدين  قوة من 
السابع بمهاجمة دورية من الهجانة قرب منطقة 
تدخل  ل��وال   ، عليها  تقضي  ان  وك���ادت   ، ه��ون 
الى  المجاهدون  اضطر  مما   ، جديدة  نجدات 
تغير مكانهم صوب )بئر قطفيه(  حيث توجهت 
القوة االيطالية نحو هذا الموقع ، ولكنها لم تجد 
الموقع ، ولذلك واصلت الزحف نحو )بئر العافية( 
حيث يرابط المجاهدون ، وفي مساء اليوم نفسه 
، اصطدمت طالئع القوة غير نظامية االيطالية ، 
بطالئع المجاهدون ، وقد توقعت القوة االيطالية 
إذ   ، المجاهدين  من  الهجوم  الى  تتعرض  ان   ،
قامت بأعداد مواقعها ، ومن ثم قام المجاهدون 
بمهاجمة المواقع االيطالية ، بالرغم من القصف 
المجاهدين  استطاع  ان  اال   ، الشديد  المدفعي 
اختراق الخطوط االيطالية ، مما اضطرهم الى 
التحول الى الهجوم المضاد ، بكل ثقل قواتهم ، 
،وقد  الموقع معركة عنيفة  دارت في هذا  حيث 
خسائر  بان   ، االيطالية  المصادر  بها  اعترفت 
الطرفين كانت فادحة ، وكانت هذه المعركة من 
المنطقة سنة  تلك  التي جرت في  المعارك  اهم 
� في  الجنرال غر اسياني   � � وقد قال  1928م 
الضباط  في  خسائرنا  كانت  )لقد  الصدد  هذا 
فيها  اشد  وكان   � جدا  خطيرة  خسائر  والجنود 
خطرا العدو � يقصد المجاهدين �������� )المحرر( 

� المراجع :� انظر � د خليفه التليسي � وكتابه � 
معارك الجهاد في ليبيا �1980م

)   من معالم الصحراء الليبية  (

) من معارك الجهاد (

)بحيرة قبر عون(

في مثل هذا الشهر � 
اكتوبر � 1928م 

) بئر العافية � او قارة عافية (
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حوادث

تقرير الموقف األمني باإلدارة العامة للبحث الجنائي الليبي لشهر سبتمبر 2021

وردت   24/09/2021 بتاريخ  انه 
مفادها  التحريات  أعضاء  من  معلومات 
بين  ال��ن��اري��ة  باألسلحة  م��ش��اج��رة  وج���ود 
للقوات  ت��اب��ع  ر(  س  )ع  المدعو  م��ن  ك��ل 
تابع  ع(  )أ  والمدعو  الصاعقة  الخاصة 
ل��ل��ق��وات ال��خ��اص��ة ال��ص��اع��ق��ة وال��م��دع��و 
ل(  ع ك  والمدعو )س  موقوف  ع(   ع  )م 
موقوف .. المذكورين أعاله األول والثاني 
على  والرابع  الثالث  أعاله  المذكورين  مع 
الطريق السريع بمنطقة حي الفاتح حيث 
باالنتقال  التحريات  أع��ض��اء  تكليف  ت��م 
المذكورين  أف��اد  حيث  المكان  نفس  ال��ي 
أعاله األول والثاني أنهم تعرضوا للضرب 
والرابع  الثالث  أعاله  المذكورين  قبل  من 
وتوجد بهم إصابات و في تلك األثناء تم 
الخاصة  للقوات  تابعة  مركبات  حضور 
المذكورين  بإسعاف  وق��ام��ت  الصاعقة 
أعاله األول والثاني كونهم تابعين للقوات 
من  اخطارهم  تم  كما  الصاعقة  الخاصة 
لضرورة  بالقسم  التحريات  أعضاء  قبل 
اح���ض���اره���م ب��ع��د ت��ل��ق��ي��ه��م ال���ع���الج وت��م 
والرابع  الثالث  أعاله  المذكورين  احضار 
أف��ادوا  الواقعة  ح��ول  معهم  وباالستدالل 
بالقرب  العام  الطريق  علي  كانوا  بانهم 
عليهم  توقفت  حيث  ال��ه��رم  مصحة  م��ن 
معتمة  لوكس(  )ه��اي  تويوتا  النوع  مركبة 
األول  أع���اله  ال��م��ذك��وري��ن  متنها  وع��ل��ي 
السالح  بقوة  بتركيبهم  وق��ام��وا  والثاني 
قاموا  السريع  بالطريق  م��روره��م  واث��ن��اء 
بمقاومتهم داخل المركبة وقاموا باالعتداء 
األول  أع���اله  ال��م��ذك��وري��ن  علي  بالضرب 
بأخذ  وقاموا  إلصابتهم  ادي  ما  والثاني 
السالح الذي بحوزتهم وفي تلك األثناء تم 
وكذلك  بالقسم  التحريات  أعضاء  حضور 
الخاصة  للقوات  تابعة  دوريات  تم حضور 

أعاله  المذكورين  بأخذ  وقاموا  الصاعقة 
األول والثاني لغرض عالجهم واحضارهم 
الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  مقر  الي 
ح��ي��ث ت���م ت��ك��ل��ي��ف أع���ض���اء ال��ت��ح��ري��ات 
وكذلك  الجالء  مستشفى  ال��ي  باالنتقال 
مركز بنغازي الطبي للبحث عن المذكورين 
أعاله و األول والثاني ولم يتم العثور عليهم 
وحجز  القضية  بمحضر  ذلك  تدوين  وتم 
عليه   . والرابع  الثالث  أع��اله  المذكورين 
الالزمة  القانونية  اإلج����راءات  اخ��ذت   -
واحالة محضر الفضية الي قسم التحقيق 

باإلدارة لالختصاص والتصرف.
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 18/09/2021 ب��ت��اري��خ  ان����ه 
التحريات  أع��ض��اء  م��ن  معلومات  وردت 
إ(  ح  ا  )ف  المدعو  من  كل  قيام  مفادها 
)س  المدعو  و  موقوف  الجنسية  س��وري 
و  مطلوب  ب(  )ح  المدعو  و  مطلوب  ب( 
ع(  )ر  المدعو  و  مطلوب  ب(  )ع  المدعو 
و المدعو )خ ف( سوري الجنسية قبطان 
الثاني  أع��اله  المذكورين  بحرية،  سفينة 
بتهريب  يقومون  كونهم  وال��راب��ع  والثالث 
العمالة الوافدة )هجرة( حيث تبين بأنهم 
كانوا موقوفين لدي جهاز األمن الداخلي 
عام 2015 م على ذمة قضية تهريب وتم 
المذكور  ان  كما  عام  بعد  سبيلهم  اخ��الء 
قرابة  صلة  ب��ه  تربطهم  الخامس  أع��اله 
يقوم  ك��ان  حيث  خالتهم(  )زوج  وي��ك��ون 
بمحركات  اإلرهابية  المجموعات  بدعم 
بنقل ملكية  قام  انه  )فلوكة( كما  القوارب 
الثاني  أع��اله  المذكور  الي  أمالكه  جميع 
الي  ملكيته  بنقل  قام  مركب  ومن ضمنها 
اصابته  تم  والذي  )م ب(  المدعو  شقيقه 
اإلرهابية  المجموعات  ضد  الحرب  اثناء 
شقيقهم  استشهاد  باستغالل  قاموا  حيث 

وقاموا بكتابة اسمه علي المركب الخاص 
بالمذكور أعاله الخامس وكذلك قام بنقل 
الخامس  أعاله  المذكور  تخص  محركات 
الي منزله الكائن بمنطقة حي السالم كما 
متشكاف  بأخذ  ق��ام  الثاني  المذكور  ان 
وق��ام  السواحل  غفر  جهاز  م��ن  )فلوكة( 
الهجرة  تهريب  في  واستخدمها  بصيانتها 
المريسة  ميناء  طريق  عن  شرعية  الغير 
بالتهريب  يقوم  كان  قنفودة حيث  بمنطقة 
لجهاز  تابعين  كونهم  اشقائه  مناوبة  اثناء 
ال��ق��وارب  أغ��ل��ب  أن  كما  ال��س��واح��ل  غفر 
أوراق  ب���دون  ب��ه��ا  بالتهريب  ي��ق��وم  ال��ت��ي 
بتبادل  يقوم  انه  كما  ملكية  اثبات  وب��دون 
المخدرات بأنواعها ومن بينها )الوسكي( 
خارج  تكون  والتي  التجارية  السفن  من 
برفقة  المخطاف  راس  بمنطقة  الميناء 
المذكورين أعاله الثالث والرابع كما تفيد 
جليانه  ميناء  شرطة  بمركز  المعلومات 
التجارية  للقانون الخاص للسفن  بخرقهم 
وكذلك يقوم المذكور اعاله الثاني بشراء 
ف��ات��ورة  وتسجيل  )ال��ف��الي��ك(  ال���ق���وارب 
الصيادين وكذلك تفيد المعلومات بانه قام 
ببيع شقة تخص المذكور أعاله الخامس 
بمنطقة )عمارات قاريونس( وقام بتحويل 
قام  ان  بعد  مصراته  بمدينة  لهم  المبلغ 
أع��اله  المذكور  ان  كما  معهم  بالتقاسم 
الخامس لديه أبناء حيث ان االثنين تم قتل 
بمنطقة  واألخ��ر  الليثي  بمنطقة  احدهم 
قنفودة حيث انه من ضمن احدي رحالت 
ال��ه��ج��رة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ه��و ف��ي البحر 
ضمنهم  ومن  جثثهم  بإخراج  البحر  وق��ام 
تم  وك��ذل��ك  الجنسية  ليبيين  شخصين 
خروج المركب )فلوكة( علي شاطئ منطقة 
قمينس وقام ببيعها الحد العمالة الوافدة  
بنغالديشي الجنسية بسبب عطل المحرك 
كما أن القضية لدي مركز شرطة قمينس 
كما انه يوجد شخص يعمل بحار بمنطقة 
طليمثه وهو من سكان نفس المنطقة يقوم 
بتسجيل العمالة الوافدة ويقوم بالتخطيط 
الثاني  أع��اله  للمذكور  المهاجرين  وجمع 
بالبحث  التحريات  أعضاء  بتكليف  حيث 
والتحري وجمع المعلومات وبإعداد كمين 
األول  أع���اله  ال��م��ذك��ور  ضبط  ت��م  محكم 
معه  وب��االس��ت��دالل  للقسم  وباستحضاره 
بقيامه  اع��ت��رف  بالمعلومات  ومواجهته 
الثاني  أع��اله  للمذكور  المهاجرين  بجمع 
أعاله  بالمذكور  باالتصال  قيامه  وكذلك 
التي  السفن  احدي  قبطان  وهو  السادس 
حيث  بنغازي  ميناء  ال��ي  ب��ال��ق��دوم  ت��ق��وم 
الخمور  واستالم  معه  بالتعامل  يقوم  كان 
معهم  واستبدالها  )الوسكي(  المستوردة  
يقوم  ب��ان��ه  اف���اد  كما  سجائر  بصناديق 
بالتواصل مع المذكور أعاله السادس عن 
)فيس  االجتماعي  التواصل  مواقع  طريق 
بنغازي  مدينة  ال��ي  ق��دوم��ه  اث��ن��اء  ب���وك( 
المذكور  باخطار  ويقوم  بنغازي(  )ميناء 
راس  بميناء  اليه  للحضور  الثاني  أع��اله 
واعطائه  ال��خ��م��ور  واس��ت��الم  المخطاف 
مقابل  م��ال��ي  مبلغ  واع��ط��ائ��ه  ال��س��ج��ائ��ر 
حيث  الخمور  بجلب  فيها  يقوم  رحلة  كل 
بتفتيش الهاتف الخاص به تم العثور علي 
محادثات بينه وبين اشخاص آخرين بشان 
الهجرة وإخراج موقوفين من غرب وشرق 
مالي  مبلغ  باخد  يقوم  بانه  وأف��اد  البالد 

مقابل كل مهاجر .
��������������������������������������������������������������������������������������

م   25  /  08  /  2021 بت�اريخ  ان�ه 
وعل�ي تم�ام الس�اعة 0:00 مس�اء حض�ر

ف�ي  ويرغ�ب  ال(  ي  ع  )س  المشتكي 
س  م  )ا  فيه  المشكو  ض�د  دع�����وه  رف�����ع 
كون�ه  م�وق�وف   - الجنسية(  )م�ص�ري  ز( 
ب�ه  الخ�اص  ب�المعرض  لدي�ه  يعم�ل  ك�ان 
بمدين�ة  المنزل�ي  األث�اث  وبي�ع  لص�ناعة 
طب�رق )مع�رض ط�رابلس( حي�ث اف�اد ان�ه 
ب�ع�د ش�هر رمض�ان - بح�والي )20 ي�وم( 

بال�دخول  الث�اني  أع�ماله  الم�ذكور  ق�ام 
ال�ي المع�رض ل�ي�ال وق�ام بفتح�ه بواس�طة 
وال�����ذي  ب�المعرض  ال�����خ�����اص  المفت�اح 
شاش�ة  ب�إتالف  ق�ام  حي�ث  بحوزت�ه  ك��ان 
وق�اب  به�ا  الخاص  والرس�يفر  الك�اميرات 
بس�رقة  وق�����ام  التلف�از  شاش�ه  بات�الف 
كم�ا  ب�الفرار  والذ  الحج�م  كبيرة  خزن�ه 
اف�اد الم�ذكور أع�اله األول بان�ه قام بف�ت�ح 
بمدين�ة  المدين�ة  ش�رطة  بمرك�ز  محض�ر 
المطلوب  ض�بط�  ي�تم  ل��م  ولك�ن  ط�ب�رق 
ب�الفرار  الذ  الث�اني  أع�اله  الم�ذكور  ك�ون 
حي�ث ذكور المذكور أع�اله األول انه تمكن 
الم�ذكور اعاله  تواج�د  م�ن معرف�ة م�ك�ان 
كون�ه حض�ر  الص�دفة  ع�ن طري�ق  الث�ان�ي 
يري�د العم�ل بمع�رض لبي�ع األث�اث بمنطق�ة 
يخص  الم�ع�رض  ب�����ان  يعل�م  وال  ش�بنة 
تكلي�ف  ت�م  حي�ث  األول  أع��اله  المذكور 
م�ك�ان  ال�ي  باالنتق�ال  التحري�ات  أعض�اء 
وض�بطه  الث�اني  أع�اله  الم�ذكور  تواج�د 
باالستدالل  ح�ي�ث  للقس�م  واستحض�اره 
ب�ان�ه  وأف�اد  الي�ه  نس�ب  بم�ا  اعت�رف  مع�ه 
ق�ام ب�ح�رق جمي�ع المس�تندات والص�كوك 
المتواج�د بالخزن�ة وان�ه ل�م يج�د أي مبل�غ 
م�الي بالخزن�ة وق�د اح�تفظ ببطاق�ة في�زا 
العربي  االج��م�����اع  مص�رف  م�ن  ص�����ادره 
ص�رف  يس�تطيع  ان�ه  من�ه  ظن�ا  طب�رق   /
بحوزت�ه  ت�م ض�بطها  ان�ه  اال  ب�داخلها  م�ا 
وبس�ؤاله ع�ن البطاق�ة افاد بانها من ضمن 
اتخ�ذت   - علي�ه   . بالخزنة  عليه  عثر  ما 
واحال�ة  الالزم��ة  القانوني�ة  اإلج�����راءات 
التحقيقات  قسم  ال��ي  القضية  محض� 

باإلدارة لالختصاص والتصرف.
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م   29 /  09 / ان�ه بت�اريخ 2021 
التحري�ات  أعض�اء  ال�ي  معلوم�ات  وردت 
بالقس�م مف�اده�ا قي�ام المدعو )ف ر ف ال( 
الهلوس�ة  وحب�وب  بالمخ��درات  باالتج�ار 
العج��يالت(  )مرب�ع  الوحيش�ي  بمنطق�ة 
حي��ث ان�ه يق�وم بتوزي�ع المخ�درات وحب��وب 
بتكلي�ف  حي�ث  المنطق�ة  ب�نفس  الهلوس�ة 
ت�م  كم�ين  وب��إع�����داد  التحري�ات  أعض�اء 
للقس�م واالس�تدالل  ض�بطه وباستحضاره 
واعت�رف  ال�ي�ه  نس�ب  بما  اعت�رف  م�ع�ه 
ب(  )ح  للمدعو  المخدرات  بنق�ل  بقيام��ه 
يق�وم  بان�ه  واعت�رف  ب(  )ص  والمدعو 
المخ�درات  م�روجين  م�ن  األم�وال  بجم�ع 
إل�ي  بتس�ليمها  ويق�وم  الوحيش�ي  بمنطق�ة 
المدعو )ص ب( والم�دعو )ح ب( واعت�رف 
 200( وق�دره  م�الي  مبل�غ  يتقاض�ى  بان�ه 
د.ل ي�ومي( م�ن الم�دعو )ح ب( كم�ا اف�اد 
ب�ان�ه يق�وم باس�تالم المخ�درات م�ن م�ك�ان 
الوحيش�ي  بمنطق�ة  والك�ائن  التخ�زين 
اص��فر(  ال�ون  )عم��ارة  العج��يالت  مرب�ع 
تخ�ص المدعو )ب( وان��ه توج�د ب�داخلها 
وحب�وب  ال��م��خ�����درات  م�ن  كبي�رة  كمي�ة 
الم�ذكور  ض�بط  اثن�اء  ان�ه  ك�م�ا  الهلوس�ة 
م�الي  مبل�غ  بحوزت��ه  ض�بط  األول  أع�اله 
م�ن  جمع�ه  ت�م  د.ل(   36000( وق�����دره 

تجار المخدرات .
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ان��ه بت�اريخ األربع�اء المواف�ق 2021 
/ 09 / 29 م احي�ل الين�ا المدعو )إ ص 
قس�م  قب�ل  م�ن  س(  م  )خ  المدعو  و  م( 
ت�م  ك�ون�ه�م  ب�����اإلدارة  الس�لبية  الظ�واهر 
ض�بطهم ام�ام مق�ر االدارة ك�ون الم�ذكور 
أع�����اله ال��ث�����ان�����ي ق�����ام ب��االع��ت�����داء عل�ي 
ال�ه��اتف  وس�رقة  األول  أع��اله  الم�ذكور 
وباالس�تدالل   )POVA( ن�وع  ب�ه  الخ�اص 
م�ع الم�ذكور أع�اله األول ج�اء ف�ي أقوال�ه 
ك�ان يس�تقله  الث�ان�ي  الم�ذكور أع�اله  ب��ان 
س�ب�بورتاج  ك�ي�ا  ن�وع  مركب�ة  م�تن  عل�ي 
الل�ون اس�ود من منطق�ة راس اعبي�ده ال�ي 
منطق�ة النواقي�ة واالتف�اق م�ع�ه عل�ي مبل�غ 
م�ال�ي وق�دره )15 د.ل( مقاب�ل اس�تئجاره 
وأثن�اء م�رورهم ام�ام م�ق�ر اإلدارة العام�ة 

أع�اله  الم�ذكور  ق�ام  الجن�ائ�ي  للبح�ث 
أع�اله  الم�ذكور  عل�ي  باالعت�داء  الث�ان�ي 
اح�د  ان�ه  ل�ه  وق�ال  هاتف�ه  وس�رقة  االول 
م�ع  وباالس�تدالل  الجن��ائي  البح�ث  اف�راد 
اليه  ما نسب  انكر  الثاني  الم�ذكور أعاله 
القانوني�ة  اإلج�����راءات  اتخذت   - علي���ه 
الي  ال�ق�ض�ية  مح�ض�ر  واح�ال�ة  ال�الزم�ة 
لالختصاص  ب�����اإلدارة  التح�ق�ي�ق  ق�س�م 

والتص�رف .
��������������������������������������������������������������������������������������

ان�ه بت�اريخ االثن�ين المواف�ق 2021 
ن  )ال  المشتكي  حض�ر  م   27  /  09  /
سرقة  واقع�ة  ح�ول  بش�كوى  وتق�دم  م(  م 
اب�يض  الل�ون  )ف�ورتي(  كي�ا  ن�وع  مركب�ة 
مودي�ل 2015 م�ن منطق�ة الليث�ي )س�وق 
اع�داد  ت�م  أقوال�ه  س�ماع  وبع�د  اللح�وم( 
حي�ث  المركب�ة  ع�ن  والتع�مي��م  برقي�ه 
بقي�ادة  الجليداي�ة  ببواب�ة  ض�بطها  ت�م 
المدعو )ف ع ش ال( وت�م تكلي�ف أعض�اء 
ش�رطة  م�رك�ز  ال�ي  لالنتق�ال  التحري�ات 
س�لطان الس�تالم المركب�ة والم�ذكور أع�اله 
واالس�تدالل  للقس�م  وباستحض�اره  الث�اني 
المركب�ة  باس�تالم  ق�ام  بان�ه  اعت�رف  مع�ه 
المس�روقة م�ن المدعو )ح ال( والم�دعو )م 
ال( والم�دعو )م ال( من منطق�ة ب�وعطني 
وذل�ك  اج�دابيا  مدين�ة  ال�ي  نقله�ا  لغ�رض 
د.ل(   1000( وق�دره  م�الي  مبل�غ  مقاب�ل 
مس�روقة  مركب�ة  بنق�ل  بقيام�ه  اف�اد  كم�ا 
هون�داي  ن�وع  وه�ي  م   2018 ع�ام  ف�ي 
الل�ون رصاص�ي وك�ذلك ق�ام  )جنيس�يس( 

بنق�ل مبلغ مالي الي مدينة اجدابيا .
��������������������������������������������������������������������������������������

ان�ه بت�اريخ الثالث�اء المواف�ق 2021 
ب�ين  مش�اجرة  حدثت  م   28  /  09  /
المجني عليه )ع ع ال ال( و الجاني المدعو 
ب�القرب  المس�اكن  بمنطق�ة  ال(  خ  إ  )خ 
بمنتص�ف  الكائن�ة  ال�دوران  جزي�رة  م�ن 
المنطق�ة عل�ي خلفي�ة خ�الف عل�ي قطع�ه 
ارض تخ�ص المدعو )س ن م ال( حي��ث 
بندقي�ة  الث�ان�ي  أع�اله  المذكور  اس�تخدم 
المش�اجرة  اثن�اء  ك�وف(  )كالش�ن  ن�وع 
األول  أع�اله  بالم�ذكور  اض�رار  والح�ق 
دخ�ل عل�ي اثره�ا مستش�ف�ى الج�الء وق�ام 
نفس�ه  بتس��ليم  الث�ان�ي  أع�اله  الم�ذكور 
الجن�ائ�ي  للبح�ث  العام�ة  اإلدارة  بمق�ر 
ب�ع�د  األول�ى حي�ث  الص�باح  ف�ي س�اعات 
هيئ�ة  انتق�ال  ت�م  مع�ه  االس�تدالل  إتم�ام 
ول�م  الج�الء  مستش�ف�ى  ال�ي  االس�تدالل 
يتمكن�وا م��ن س�ماع اق�وال الم�ذكور أع�اله 
العملي�ات  غرف�ة  ف�ي  ك�ان  كون�ه  األول 
والط�وارئ وحالت�ه الص�حية غي�ر مس�تقرة 
مق�ر  ال�ي  التحقي�ق  من�اوب  رج�وع  وبع�د 
رئ�يس  قب�ل  م�ن  ب�ه  االتص�ال  ت�م  القس�م 
مجموع�ة تحري���ات المستش�فيات التابع�ة 
للقس�م إلخباره ب�ان الم�ذكور أع�اله األول 
ق�د ف�ارق الحي�اة وانتقل من�اوب التحقي�ق 
ال�ي مستش�ف�ى الج�الء ومعاين�ة الجثم�ان 
إج�راءات  إتم�ام  ل�ح�ين  ب�ه  واالحتف�اظ 
وت�م  الش�رعي  والط�ب  العام�ة  النياب�ة 
رج�وع من�اوب التحقي�ق ال�ي مق�ر القس�م 
وبت�اريخ األربع�اء المواف�ق 2021 / 09 
الثال�ث  أع�اله  الم�ذكور  س��لم  م   29  /
للبح�ث  ال��ع��ام�����ة  اإلدارة  بمق�ر  نفس�ه 
الجن�ائي وباالس�تدالل مع�ه اعت��رف بان�ه 
ه�و م�ن ق�ام باستحض�ار البندقي�ة المش�ار 
الواقع�ة  ف�ي  اس�تخدمت  والت�ي  اليه�ا 
الت�ابع  الش�هيد  وال�����ده  ت�خ�ص  وان�ه�ا 
ك�ونهم  ب�األول  للق�وات الخاص�ة وعالقته 
اإلش�كالية  س�ب  وان  وأص�دقاء  جيران�ه 
ارض  قطع�ه  عل�ي  خ�����الف  عل�ي  ك�����ان 
للواقع�ة  الش�هود  اق�وال  ت��م س�ماع  ح�يث 
في  المس�تخدمة  البندقي�ة  واستحض�ار 
األول  أع��اله  المذكور  عليه  المجني  قتل 
القانوني�ة  اإلج�����راءات  اتخذت   - علي���ه 

ال�الزم�ة.

■ الديوان \ خاص
انه بتاريخ 28/09/2021 قام المدعو )م ع م ا( بتسليم نفسه كونه مطلوب في واقعة تصوير مقطع فيديو داخل 

مركز بنغازي الطبي 1200 داخل حجرة التمريض رفقة اشخاص اخرين وهم قائمين بالسب والتلفظ بألفاظ 
غير أخالقية وتم نشر مقطع الفيديو على صفحات التواصل االجتماعي حيث باالستدالل معه اعترف بانه كان 

برفقة اشخاص قاموا بإسعاف صديقهم ويدعي )س ش( عليه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة واحالة محضر 
القضية الي قسم التحقيقي باإلدارة لالختصاص والتصرف.

افراج  اذن  علي  للحصول  القانوني  وضعها  تسوية  لغرض  وذلك 
العامة  باإلدارة  التحقيق  قسم  لدي  الموجودة  والسيارات   .. عنها 
للبحث الجنائي بعضها حجز على ذمة قضايا في وقت سابق واخري 
متروكة في الطريق العام لم يعرف صاحبها.. وتمنح االدارة العامة 
للبحث الجنائي بموجب هذا االعالن كل من لديه مركبه محجوزة 
لديها فترة شهر من تاريخ هذا االعالن للتواصل قبل ان يتم احالة 

السيارات لجهات االختصاص إلصدار قرار بمصادرتها.. 

اعالن..

في الفترة ما بين عام 2015  و2019 وعددها 122 سيارة

ويكون التواصل اما بالحضور لمقر االدارة العامة للبحث الجنائي بمنطقة الهواري 
ببنغازي او االتصال بالرقم 0923025263

للبحث  ال��ع��ام��ة  االدارة  ت��ع��ل��ن 
مع  التواصل  باب  فتح  عن  الجنائي 
سيارات  يملكون  الذين  المواطنين 

محجوزة لدي االدارة
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النواب  مجلس  رئيس  التقى 
ال��م��س��ت��ش��ار ع��ق��ي��ل��ة ص��ال��ح 
ي��وم ال��ث��الث��اء ال��م��اض��ي رئيس 
العمومية  الجمعية  واع��ض��اء 
ل���ن���ادي ال���ب���ران���س ال��ري��اض��ي 
اثني  الثقافي االجتماعي حيث 

السيد المستشار عقيلة صالح 
على دور النادي وما يبذله في 
تربية النشء في المنطقة وأكد 
على دعمه لكافة االندية الليبية 
ودورها في خلق شباب واعي، 
واشاد رئيس وأعضاء الجمعية 

العمومية لنادي البرانس بالدعم 
ي��ق��دم��ه رئ��ي��س مجلس  ال����ذي 
كما  المؤسسة،  ل��ه��ذه  ال��ن��واب 
الجمعية  واع��ض��اء  رئيس  ك��رم 
المستشار عقيله صالح بمنحه 

الرئاسة الفخرية للنادي .

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس واعضاء الجمعية العمومية لنادي البرانس

المنتخب الوطني يخسر بهدف وحيد أمام نظيره المصري في االسكندرية

التعادل اإليجابي يحسم مواجهة “االتحاد” أمام “الزمالك” المصري في ختام معسكره بالقاهرة

أعمال الصيانة في الملعب الرئيسي بنادي المختار شارفت على االنتهاء

أم��ام  م��ب��ارات��ه  ال��م��ص��ري  المنتخب  حسم 
بنتيجة  بالفوز  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب 
ه���دف م��ق��اب��ل الش���ي، ، ف��ي ال��م��ب��اراة التى 
ملعب  على  الجمعة  األول  أمس  يوم  جمعتهما 
من  الثالثة  بالجولة  باإلسكندرية،  العرب  برج 
المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا لكأس 

العالم.
شهد اللقاء تبادالً بين الهجمات ولكن دون 
عدا  المرميين،  على  حقيقية  خطورة  وج��ود 
جانب  م��ن  الوطني  للمنتخب  فرصة  أخطر 
سدد  حيث   ،41 الدقيقة  في  زعبية  محمد 
الكرة بقوة لكّن القائم حرمه من الهدف األول، 

لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
ومع انطالق الشوط الثاني تمكن المنتخب 
ال��وح��ي��د في  ال��ه��دف  م��ن تسجيل  ال��م��ص��ري 

المباراة .
ف  الوطني  المنتخب  يبقى  النتيجة  وبهذه 
السادسة  المجموعة  ثاني  الوصافة  يمركز 
برصيد ست نقاط، بينما يحتل منتخب مصر 

صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط.

وفاز  بقوة  مشواره  الوطني  المنتخب  وبدأ 
بملعبه أمام الغابون، قبل أن يفوز أيًضا خارج 
الديار ضد أنغوال ليتصدر المجموعة برصيد 

ست نقاط.

أما المنتخب المصري فقد بدأ مشواره بفوز 
باهت على أنغوال، بهدف دون رد في القاهرة، 
قبل أن يتعادل أمام الغابون خارج ملعبه بنتيجة 

.1-1

الديوان - ريميسا
حسم التعادل اإليجابي مواجهة فريق االتحاد 
بطل  ال��زم��ال��ك  بنظيره  الليبي  ال����دوري  بطل 
الدوري المصري، في المباراة الودية التي جرت 
بين الفريقين يوم أمس األول الجمعة على ملعب 

عبداللطيف أبورجيلة.
وتعادل االتحاد أمام الزمالك بهدف لكل منهما، 
في ختام معسكر الفريق الليبي بالقاهرة؛ استعداًدا 
لمباراتي الترجي في دور ال�32 من دوري أبطال 
أفريقيا، أماًل في تجاوز الفريق التونسي والتأهل 

لدور المجموعات بدوري األبطال.
فيما يستعد فريق الزمالك المصري عبر هذا 
اللقاء لمباراته المرتقبة أمام توسكر الكيني، في 

نفس الدور من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقّدم االتحاد بالهدف األول عن طريق ربيع 
الشادي في الدقيقة 16، لينتهي الشوط األول 

بتقّدم العميد بهدف دون رد.
ونجح الزمالك في إدراك هدف التعادل عن 

طريق العبه عمر السعيد، في الدقيقة 50.
من:  ُم��ك��ّون  بتشكيل  المباراة  االت��ح��اد  وب��دأ 
الفرجاني- طالل- ناجي – الصويعي – المهدي 
– غازي – ربيع – مادي – العباسي – بالحاج 

– جهاد.
ُمكّون من:  اللقاء بتشكيل  الزمالك  فيما بدأ 
محمد عواد – عبد الله جمعة – محمود عالء – 
محمد عبد الغني – حازم إمام – محمد أشرف 
روقا – إمام عاشور – يوسف أوباما – إسالم 

جابر – مصطفى فتحي – عمر السعيد.

أكدت وزارة الرياضة، أنها على وشك 
والتطوير  الصيانة  عملية  من  االنتهاء 
للملعب الرئيسي بنادي المختار طبرق، 
الذي هو من ضمن الخطة االستراتيجية 
بحكومة  الرياضة  وزي��ر  أطلقها  التي 
“عبدالشفيع  السيد  الوطنية  ال��وح��دة 
التحتية  بالبنية  للنهوض  ال��ج��وي��ف��ي” 

للمنشآت الرياضية بالمناطق.
وحظي نادي المختار طبرق، برعاية 
كريمة ودعم من وزارة الرياضة ، حيث 
فيه  والتطوير  الصيانة  أعمال  وصلت 

إلى نسبة عالية من اإلنجاز.
وتجدر اإلشارة بأن الملعب الرئيسي 

لعملية  خضع  ط��ب��رق،  المختار  ب��ن��ادي 
تجهيز خالل الفترة الماضية، من تسوية 
 )MCO( ب��م��ادة ل��ألرض��ي��ة ورص��ف��ه��ا 
لتعشيبه،  تمهيدا  المياه  شبكة  وتجهيز 
األعمال  االنتهاء من هذه  المتوقع  ومن 
وتسليم المشروع أواخر الشهر الجاري.
وم���ن ج��ان��ب��ه أك���د وزي����ر ال��ري��اض��ة، 
جيدة  تحتية  بنية  توفير  أهمية  على 
على  لتشجيعهم  وذل���ك  للرياضيين؛ 
المناطق  بأن  مؤكدا   ، المستمر  العطاء 
عدم  يعانون   ، العاصمة  ع��ن  البعيدة 
رياضية مناسبة منذ سنوات  بيئة  توفر 

عديدة. 

التقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد 
االتحاد  برئيس  الماضي،  اإلثنين  يوم  المنفي، 
الليبي لكرة القدم، السيد عبد الحكيم الشلماني، 
في  الوطنية  المنتخبات  دع��م  سبل  لمناقشة 

المحافل الدولية المختلفة.
 ، الرئاسي  المجلس  رئيس  السيد  وط��ال��ب 
من  بمزيد  ليبيا  في  القدم  كرة  عن  المسؤولين 
المنتخبات،  أداء  وتطوير  بالمالعب،  االهتمام 
الرياضية،  بالمنظومة  العاملين  ك��ف��اءة  ورف��ع 

لتحقيق أفضل النتائج، ورفع راية البالد عالياً.
لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  أحاط  من جهته، 
بآخر   ، الرئاسي  المجلس  رئيس  السيد  القدم، 
استعدادات المنتخب الوطني األول لكرة القدم، 
لمواصلة غمار تصفيات كأس العالم لكرة القدم 

قطر 2022.
ون��ق��ل رئ��ي��س ات��ح��اد ال���ك���رة، ت��ح��ي��ات كافة 
الرياضيين، والطاقم الفني واإلداري بالمنتخب، 
لرئيس المجلس الرئاسي، ومبادرته التشجيعية 
بعد النتائج التي حققوها في التصفيات المؤهلة 
لنهائيات كأس العالم، والتي تركت أثراً طيباً في 

الوسط الرياضي بشكل عام.

افتتح وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية 
األربعاء  يوم  ظهر  الجويفي،  عبدالشفيع  السيد 
بحضور  طرابلس  الرياضي  المركب  الماضي،  

عميد البلدية السيد إبراهيم الخليفي.
ويأتي هذا المشروع ضمن مجموعة مشاريع 
مركب  عن  عبارة  وهو  الرياضة،  وزارة  تنفذها 
رياضي متكامل يحتوي على خمسة مالعب لكرة 
للسلة مفتوحة،  أيضا ملعبين  الخماسية،  القدم 
الشاطئية،  للكرة  وملعب  أرضي،  تنس  وملعبين 

كذلك المدرجات والملحقات األخرى.

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي 
رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم

وزير الرياضة يفتتح المركب 
الرياضي بمدينة طرابلس


