
ال��ن��واب  مجلس  أستأنف 
ي��وم االث��ن��ي��ن ال��م��اض��ي عقد 
في  بمقره  الرسمية  جلسته 
النائب  برئاسة  طبرق  مدينة 
الثاني لرئيس مجلس النواب 

الدكتور"أحميد حومة". 
الرسمي  المتحدث  وأك��د 
السيد  النواب  مجلس  باسم 
”عبدالله بليحق ” بأن مجلس 
النواب قد أنجز في الجلسة 
عددا من بنود جدول أعماله 

وهي كالتالي :
ك��ت��اب  ع��ل��ى  ب���ن���اًء   -  1
المفوضية العليا لالنتخابات 
لهيئة  ال��م��اض��ي  ال��خ��م��ي��س 
بالتأكيد  المجلس  رئ��اس��ة 
مجدداً على طلب المفوضية 
المالحظات  تعديل  بضرورة 

قانوني  ح��ول  منها  ال����واردة 
وانتخاب  الرئيس  انتخاب 
م��ج��ل��س ال����ن����واب ل���ك���ي ال 
التنظيمية  ال��ل��وائ��ح  تُصبح 
واإلج����������راءات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ل����ل����م����ف����وض����ي����ة إلج���������راء 

االنتخابات ُعرضًة للطعن .
النواب  مجلس  –  صوت 
بقبول التعديالت الواردة من 

المفوضية العليا لالنتخابات 
لسنة   01 رقم  قانون  بشأن 
ان��ت��خ��اب  ب��ش��أن  2021.م 
النقطة  باستثناء   ، الرئيس 
السادسة بشأن إضافة مادة 

للقانون .
النواب  مجلس  –  صوت 
بقبول التعديالت الواردة من 
المفوضية العليا لالنتخابات 

لسنة   02 رقم  قانون  بشأن 
ان��ت��خ��اب  ب��ش��أن  2021.م 
باستثناء   ، ال��ن��واب  مجلس 
ال��ن��ق��ط��ة رق���م 4 ال��خ��اص��ة 
من   24 ال����م����ادة  ب��ت��ع��دي��ل 
بالتصويت  بالسماح  القانون 

بالمراسلة.
باإلجماع  التصويت   -  2
ع��ل��ى م���ش���روع ق���ان���ون دع��م 

مبلغ  بصرف  الليبية  األس��رة 
لكل  ليبي  دي��ن��ار  ال���ف   50
من  ويستثنى  ليبية  أس���رة 
على  المتحصلين  ال��ق��ان��ون 

منحة الزوج والزوجة.
باإلجماع  التصويت   -  3
تعديل  ق��ان��ون  م��ش��روع  على 
أح��ك��ام ق��ان��ون إن��ش��اء وكالة 

األنباء الليبية.
باإلجماع  التصويت   -  4
حماية  ق��ان��ون  م��ش��روع  على 

مشروع النهر الصناعي.
ال��م��ذك��رة  م��ن��اق��ش��ة   -  5
الُمقدمة من رابطة األحزاب 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ب���ش���أن ق��وان��ي��ن 
االنتخابات، وتم التأكيد على 
بقاء القوانين اإلنتخابية وفقاً 

لما أقرهُ المجلس.

الصناعي النهر  مشروع  حماية  وقانون  دينار،  ألف   50 بمبلغ  األس��رة  دعم  قانون  بينها  قوانين  حزمة  على  يصّوت  النواب  مجلس 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

مشاورات للمنفي والدبيبة حول بيان 
مسؤولي برقة في الحكومة

اخبار

اخبار

ص2

ص3

مجلس النواب ُيشارك في االجتماع 
التمهيدي للمؤتمر السادس والعشرون 

للمناخ بالعاصمة اإليطالية

اخبار

اقتصاد

بلديات

ص4

ص5

ص6

وزير الداخلية يلتقي قيادات من الشرطة 
النسائية بطرابلس وبنغازي والجفرة

شركة راس النوف لتصنيع النفط والغاز 
تعقد االجتماع الفني للعام 2021م

البحث الجنائي ُيسلم وزارة الرياضة لألشخاص 
ذوي اإلعاقة مقرهما الكائن بمنطقة الحدائق

وصل رئيس المجلس الرئاسي، السيد 
الخميس  ي���وم  م��س��اء  ال��م��ن��ف��ي،  م��ح��م��د 
الماضي، إلى مدينة طبرق دار السالم، في 
زيارة تستمر عدة أيام للمنطقة الشرقية، 
المكونات  م��ن  ال��ع��دي��د  خ��الل��ه��ا  يلتقي 
ال��س��ي��اس��ي��ة، وال��م��ح��ل��ي��ة، واالج��ت��م��اع��ي��ة 

بمختلف المدن. 
وكان في استقبال السيد الرئيس، عدد 
الشرقية،  المنطقة  بلديات  عمداء  من 
من  ولفيف  الجيش،  ضباط  م��ن  وع��دد 

أعيان ومشائخ وحكماء مدينة طبرق.

ال����وزراء  ل��رئ��ي��س  األول  ال��ن��ائ��ب  ق���ال 
رئاسة  أن  ال��ق��ط��رن��ي”  اعطيه  ”حسين 
بتنفيذ  تلتزم  لم  الوطنية  الوحدة  حكومة 
بنود االتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة 
للمؤسسات  توحيد  من  الطريق  لخارطة 
بالطرق  ل��ل��م��ق��درات  ال���ع���ادل  وال��ت��وزي��ع 
ولم  األقاليم،  بين  الصحيحة  القانونية 
الوطنية  المسؤولية  مستوى  إلى  ترتقي 
اإلدارة  مسالك  في  ووقعت  والتاريخية 
الفردية والحسابات الشخصية، واضعاف 
تنجح  ولم   ، والتنفيذي  المؤسسي  العمل 
في إدارة االختالف السياسي، ولم تلتزم 
بتحديد اختصاصات نواب رئيس الوزراء 
حسبما جاء في بيان له صدر يوم االحد 

الماضي بمدينة بنغازي .
 – ت��اله  بيان  في  ”القطرني”  وطالب 
ال��وح��دة  بحكومة  ب��رق��ة  مسؤولي  ب��اس��م 
ب��إع��ادة   – ال��ب��ل��دي��ات  وع��م��داء  الوطنية 
المركزية  اإلدارية  والوحدات  المؤسسات 
التي كانت قائمة في برقة، وفتح المقاصة 
االتفاق  بنود  كافة  وتفعيل  اإللكترونية، 
األقاليم،  حقوق  يضمن  بما  السياسي 
بشكل  الليبي  ال��ش��ع��ب  ح��ق��وق  وض��م��ان 
بتعنت رئيس  عاجل، مستهجنا ما أسماه 

الحكومة، وإحتفاظه بوزارة الدفاع .
رئيس  البيان  ف��ي  ”القطراني”  ودع��ا 
كافة  باتخاذ  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة 
بصورة  ذك��ره  تم  ما  لمعالجة  اإلج���راءات 
عاجلة حتى ال تتخذ إجراءات تصعيدية.

رئيس المجلس الرئاسي يصل مدينة طبرق 
لبدء جولة عمل لمدن المنطقة الشرقية

القطراني: رئاسة حكومة الوحدة الوطنية 
لم تلتزم بتنفيذ بنود االتفاق السياسي

اجتمع رئيس لجنة الشؤون 
ال��ن��واب  بمجلس  ال��خ��ارج��ي��ة 
عبر  العقوري  يوسف  السيد 
بعدد  االف��ت��راض��ي��ة  التقنية 
م���ن أع���ض���اء م��ج��ل��س األم���ة 
التركي، برئاسة السيد أحمد 
الصداقة  رئيس جمعية  يلدز 
لجنة  ورئيس  الليبية  التركية 
ال��خ��ارج��ي��ة ب��م��ج��ل��س األم���ة 
كيلش  عاكف  السيد  التركي 
بحضور عضو مجلس النواب 
السيد سالم أقنان، حيث بحث 
المستجدات  آخ��ر  الجانبان 
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��م��وض��وع��ات 
المشتركة بين البلدين وسبل 
البلدين  بين  العالقات  تعزيز 
في جميع المجاالت وحلحلة 
جميع اإلشكاليات التي تواجه 

ذلك .
وأك���������د رئ�����ي�����س ل��ج��ن��ة 

ال��ن��واب  بمجلس  ال��خ��ارج��ي��ة 
على  العقوري  يوسف  السيد 
الشعبين  بين  العالقات  عمق 
ال��ل��ي��ب��ي وال���ت���رك���ي وأه��م��ي��ة 
التي  الخطوات  جميع  اتخاذ 
البلدين،  بين  التعاون  ستعزز 
في  القنصلية  فتح  أب��رزه��ا 
إج����راءات  وتسهيل  ب��ن��غ��ازي 
البلدين  من  المواطنين  سفر 
التأشيرة  منح  تسهيل  وأيضا 
وتفعيل  الليبيين  للمواطنين 
ال��ت��ج��اري��ة بين  االت��ف��اق��ي��ات 
البلدين وتهيئة الظروف لعودة 
الستئناف  التركية  الشركات 

مشدداً  ليبيا،  في  مشاريعها 
التعاون  تعزيز  أهمية  على 
الليبي  ال��ن��واب  مجلس  بين 
وأن  التركي  األم���ة  ومجلس 
يشمل ذلك المستوى اإلداري 
لوجهات  المستمر  والتبادل 
النظر لتكوين أرضية مشتركة 
ض��رورة  على  م��ؤك��دا  للعمل، 
خروج جميع القوات األجنبية 
وأن  ال��ب��الد،  م��ن  والمرتزقة 
خلق  ف��ي  دور  لتركيا  ي��ك��ون 
الستقرار  المناسبة  الظروف 
ل��ي��ب��ي��ا ون���ج���اح االن��ت��خ��اب��ات 

القادمة.

أك���د ع��ض��و مجلس  ك��م��ا 
أقنان  سالم  السيد  ال��ن��واب 
أهمية  ع��ل��ى  ال��ل��ق��اء  خ���الل 
وعلى  البلدين  بين  العالقات 
حلحلة  على  العمل  ض���رورة 
ومنها  قائمة،  إشكاليات  أي 
ت��ن��ظ��ي��م رح�����الت ال��ط��ي��ران 
المنطقتين  م���ن  م���ب���اش���رة 
الشرقية والجنوبية إلى تركيا، 
وأن تكون تركيا صديقة لكل 

الليبيين.
وب����دوره����م أك����د أع��ض��اء 
على  ال��ت��رك��ي  األم���ة  مجلس 
ليبيا  م��ع  ال��ع��الق��ات  أهمية 
وال���ق���ائ���م ع���ل���ى االح����ت����رام 
ال��م��ت��ب��ادل، وال���ح���رص على 
ال��ع��م��ل ل��ت��ع��زي��زه��ا، وات��ف��ق 
ال���ح���اض���رون ع��ل��ى أه��م��ي��ة 
التعاون البرلماني في متابعة 
الموضوعات التي تم تناولها.

أع��ل��ن��ت ال��م��ف��وض��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا 
انتخاب  قانون  رسمياً،  تسلّمها  لالنتخابات 
واعتمده  أع���ده  ال���ذي  التشريعية  السلطة 

مجلس النواب.
ويتضمن القانون رقم )2( لسنة 2021م، 

46 مادة تحتوي على أحكام تمهيدية لتشكيل 
مجلس ال��ن��واب وك��ذل��ك ش���روط وإج����راءات 
اللجنة  أع��دت��ه  ح��ي��ث  واالق���ت���راع  ال��ت��رش��ح 
أصيل  ح��ق  باعتباره  بالمجلس،  القانونية 

للسلطة التشريعية في صياغة القوانين.

التقى وفد مجلس النواب الذي يترأسه النائب 
"ف��وزي  األس��ت��اذ  ال��ن��واب  مجلس  لرئيس  األول 
النويري" برئيس مجلس الشيوخ اإليطالي السيدة 
تعزيز  سبل  اللقاء  بحث  حيث  ألبيرتي"،  "ماريا 

العالقات بين البلدين .
وأكد النائب األول لرئيس مجلس النواب خالل 
قانوني  انجز  قد  النواب  مجلس  أن  على  اللقاء 
انتخاب الرئيس واالنتخابات البرلمانية وأن إجراء 
االنتخابات أمر ال رجعة فيه وهي األساس الذي 
إلى  ليبيا باإلضافة  سيعزز األمن واالستقرار في 

كونها مطلباً لكل الليبيين.
داخلية  تحديات  بأن هناك  األول  النائب  وتابع 
الوطنية  المصالحة  عبر  عليها  التغلب  يمكن 

وت��وح��ي��د ال��م��ؤس��س��ات وج��م��ع ال��س��الح، واص��ف��اً 
التدخل الخارجي في الشأن الليبي وتواجد القوات 

األجنبية باألمر المقلق.
وبدورها أكدت رئيس مجلس الشيوخ اإليطالي 
السيدة "ماريا ألبيرتي" على أن بالدها تدعم بقوة 
الحكومات  أن  إجراء االنتخابات، كما أكدت على 
استقرار  وأن  االنتخابات  من  شرعيتها  تكتسب 
االنتخابي  االستحقاق  إج��راء  على  يعتمد  ليبيا 
في موعده، مبديًة استعداد بالدها لتقديم الدعم 

الالزم في هذا الصدد.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي على هامش 
مشاركة وفد مجلس النواب في االجتماع البرلماني 

التمهيدي للمؤتمر السادس والعشرون للمناخ.

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تجتمع بعدد من أعضاء مجلس األمة التركي

مفوضّية االنتخابات تعلن تسّلمها قانون انتخاب السلطة التشريعية

وفد مجلس النواب يلتقي رئيس مجلس الشيوخ اإليطالي
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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
ال���ن���واب ف��ي الجلسة تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب ش����ارك وف���د م��ج��ل��س 

االفتتاحية لالجتماع البرلماني التمهيدي للمؤتمر 
السادس والعشرون للمناخ المنعقد في العاصمة 
اإليطالية روما ، حيث ضم الوفد الذي يترأسه 
األستاذ  ال��ن��واب  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
التشريعية  اللجنة  رئيس  ضم  النويري"  "ف��وزي 
والدستورية بالمجلس الدكتور "رمضان شمبش" 

وعضو المجلس السيدة "ربيعة بوراص".
ويهدف االجتماع البرلماني التمهيدي للمؤتمر 
السادس والعشرون للمناخ الذي ينظمه االتحاد 
البرلمان  م��ع  بالمشاركة  ال��دول��ي  البرلماني 
ختامية  وثيقة  م��ش��روع  اعتماد  إل��ى  اإلي��ط��ال��ي 
زيادة  مسار  لرسم  والعشرون  السادس  للمؤتمر 
العمل البرلماني بشأن تغير المناخ الذي سينطلق 
في  غالسكو  بمدينة  ال��ق��ادم  نوفمبر  شهر  في 

المملكة المتحدة .

الطموحات  االفتتاحية  الجلسة  ون��اق��ش��ت 
العالمية لمواجهة التغيير المناخي باإلضافة إلى 
تطوير الحلول الالزمة من أجل مواجهة األضرار 
األكثر  البلدان  في  المناخ  تغير  عن  تنجم  التي 
تأثراً ، كما تم مناقشة الدور الذي يمكن أن يقوم 

به البرلمانيون في هذا الصدد .
الجدير بالذكر أن الجلسة االفتتاحية شهدت 
حضور رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتايال 

إلى  باإلضافة  مايو  لويجي دي  الخارجية  ووزير 
روبرتو  السيد  اإليطالي  النواب  مجلس  رئيس 
السيدة  االيطالي  الشيوخ  مجلس  ورئيس  فيكو 
ماريا ألبيرتي ورئيس االتحاد البرلماني الدولي 
دوارتي باتشيكو الذين القوا كلمات في الجلسة 
التمهيدي  ال��ب��رل��م��ان��ي  ل��الج��ت��م��اع  االف��ت��ت��اح��ي��ة 
للمؤتمر السادس والعشرون للمناخ الذي يتواصل 

على مدى يومين .

النواب  مجلس  ديوان  رئيس  السيد  التقى 
األس���ت���اذ ”ع��ب��دال��ل��ه ال��م��ص��ري ال��ف��ض��ي��ل” 
السيد”  بنغازي  مدينة  اإليطالي في  القنصل 
بمقر  الماضب  االثنين  ي��وم  ب��ات��وري”  كارلو 
اإلسالمية،  ال��دع��وة  بمجمع  ال��ن��واب  مجلس 
بين  المستمر  ال��ت��ع��اون  اللقاء  ت��ن��اول  حيث 
البرلماني  المستوى  على  الصديقين  البلدين 
الشعبين  مصلحة  يخدم  بما  دعمه  وُس��ب��ل 

مجلس  دي��وان  رئيس  أثنى  حيث  الصديقين، 
النواب على اهتمام جمهورية إيطاليا بالملف 
الوفود  مستوى  في  جلياً  يتضح  الذي  الليبي 
األمن  لتحقيق  إيطاليا  ودع��م  لليبيا  الزائرة 
بكل  سينعكس  ال��ذي  ليبيا  ف��ي  واالس��ت��ق��رار 
ودول  إيطاليا  واس��ت��ق��رار  أم��ن  على  تأكيد 
األوروب���ي،  االت��ح��اد  ودول  المتوسط  ح��وض 
إعادة  المصري”  ”عبدالله  األستاذ  ثمن  كما 

لتقديم  بنغازي  في  اإليطالية  القنصلية  فتح 
الخدمات لمواطني البلدين كما طالب بتقديم 
الراغبين في  للمواطنين  الخدمات  مزيد من 
السفر إليطاليا ال سيما في الحاجات الُملحة 
أو  بإيطاليا  للعالج  المحتاجين  كالمرضى 
الطلبة الراغبين في الدراسة لمزيد من دعم 
وتوطيد العالقات بين البلدين الصديقين بما 

يخدم مصلحة الشعب الليبي واإليطالي.

ح���ض���ر وف������د م��ج��ل��س 
ال����ن����واب ال������ذي ي��ت��رأس��ه 
النائب األول لرئيس مجلس 
ال����ن����واب األس����ت����اذ ف���وزي 
ال���ن���وي���ري ال���م���ش���ارك في 
جلسات االجتماع البرلماني 
التمهيدي للمؤتمر السادس 
المنعقد  للمناخ  والعشرون 
في العاصمة اإليطالية روما 
الماضب  األحد  يوم  جلسة 
وال����ت����ى ن���اق���ش���ت ت��ع��دي��ل 
للمناخ  العالمية  السياسات 
في  البرلمانية  والمساهمة 
تحقيق أهداف مؤتمر األمم 
المناخي  للتغير  المتحدة 

2021.م 
وال�����ق�����ى ع���ض���و وف���د 
م��ج��ل��س ال����ن����واب رئ��ي��س 

ال���ل���ج���ن���ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة 
بمجلس  وال���دس���ت���وري���ة 
ال��دك��ت��ور رمضان  ال��ن��واب 
الوفد خالل  كلمة  شمبش 
فيها  أك��د  وال��ت��ي  الجلسة 
على تجريم دفن النفايات 

ال���ن���ووي���ة ف����ي ال���ب���ل���دان 
التي  البلدان  أو  الفقيرة 
مسلحة  ص��راع��ات  تشهد 
الكارثية  األث��ار  من  للحد 
يُعد  وذل��ك  البشرية  على 
م��س��ؤول��ي��ة م��ش��ت��رك��ة بين 

والمنظمات  البرلمانات 
الدولية وواجب انساني. 

ك����م����ا ت������م ال���ت���أك���ي���د 
خ���الل ال��ك��ل��م��ة ع��ل��ى عمل 
البرلمانات لسن التشريعات 
انبعاثات  تقليل  اج���ل  م��ن 

الحراري  االحتباس  غازات 
ل��م��واج��ه��ة ارت��ف��اع درج���ات 
ال��ح��رارة وت��أث��ي��رات��ه��ا على 

العالم.
وت��ض��م��ن��ت ك��ل��م��ة وف��د 
يخص  فيما  النواب  مجلس 
في  البرلمانات  مساهمة 
المؤتمر  أه����داف  تحقيق 
ال������س������ادس وال����ع����ش����رون 
ض��رورة  على  المناخ  لتغير 
الصناعية  ال����دول  ت��ق��دي��م 
لمساهمات أكبر في خفض 
الفعال  والتنفيذ  االنبعاثات 
الت��ف��اق ب��اري��س م��ن خ��الل 
القائمة  التشريعات  تعديل 
وطنية  تشريعات  واعتماد 
ج���دي���دة ت��ك��ف��ل ال��ح��د من 

االحتباس الحراري.

أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس 
النواب السيد سليمان الحراري على ضرورة 
قبل  من  للقوة  المناسب  االستخدام  مراعاة 
عناصر وزارة الداخلية أثناء القيام بمهامهم 
وبما يراعي قانون قوة الشرطة للعام 2018م 

، موضحا على
أن أي استخدام مفرط للقوة يعتبر تجاوزاً 

للقانون ويستوجب التحقيق والمحاسبة .
وقال الحراري أنه في الوقت الذي تشيد 
وزارة  بجهود  الداخلية  ال��ش��ؤون  لجنة  فيه 
وغيرها  المخدرات  مكافحة  في  الداخلية 
من الظواهر السلبية ، فإنها تعرب عن قلقها 

المهاجرين  آلالف  األخيرة  االعتقاالت  تجاه 
بمدينة طرابلس  قرقارش  بمنطقة  القاطنين 
ف��ي ظ��ل االك��ت��ظ��اظ ال��ح��ال��ي ل��م��راك��ز اي��واء 

ونساء  أطفال  بينهم  أن  وخاصة  المهاجرين 
وتحذر من التداعيات اإلنسانية لذلك .

وت���دع���و ال��ل��ج��ن��ة إل����ى ت��وف��ي��ر ال��ظ��روف 
اإلي���واء  م��راك��ز  ف��ي  للمهاجرين  المناسبة 
ومراعاة اإلجراءات المتعلقة بالوقاية من وباء 

الكورونا.
ل���وزارة  دعوتها  الداخلية  لجنة  وت��ج��دد 
الداخلية لالستئناف العاجل لرحالت العودة 
على  ما سيعمل  وهو   ، للمهاجرين  الطوعية 
للمهاجرين  اإلن��س��ان��ي��ة  ال��م��ع��ان��اة  تخفيف 
ال��دول��ة  على  والقانونية  المالية  واألع��ب��اء 

الليبية.

لجنة الشؤون الداخلية تدعو لالستعمال المناسب للقوة واستئناف رحالت عودة المهاجرين

مجلس النواب ُيشارك في االجتماع التمهيدي للمؤتمر السادس والعشرون للمناخ بالعاصمة اإليطالية

رئيس ديوان مجلس النواب يلتقي القنصل اإليطالي في بنغازي

وفد مجلس النواب يؤكد على تجريم دفن النفايات النووية في البلدان الفقيرة

عضو مجلس النواب يوسف العقوري 
يلتقي وزير التخطيط

التقى عضو مجلس النواب عن بلدية توكرة السيد 
تصريف  بحكومة  التخطيط  وزي��ر  العقوري  يوسف 
األعمال السيد فاخر بوفرنه، بمقر الحكومة بمدينة 
طرابلس، حيث ناقش اللقاء اعتماد بعض المشاريع 
تم  و  توكرة،  ببلدية  المتعلقة  األساسية  والخدمات 
خالل اللقاء االتفاق على استكمال مشروع نقل مياه 
بلدية  إلى  بنينا  الصناعي بمنطقة  النهر  الشرب من 
تزيد  لمسافة  يمتد  أنابيب  بإنشاء خط  وذلك  توكرة 
تخصيص  على  الموافقة  تمت  حيث  كلم   80 ع��ن 
مبلغ مالي لتنفيذ هذا المشروع، وكذلك االتفاق على 
صيانة عدد من المدارس بالبلدية و استكمال مشروع 
المدرسة النموذجية بعدد 24 فصل فى بلدية توكرة، 
 4 بطول  غريبيل  طريق  استكمال  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
كيلومتر، وطريق بوزنين العبود بطول 3.5 كيلومتر، 
يأتي ذلك في إطار متابعة عضو مجلس النواب عن 
وفيما  بالبلدية،  المشروعات  لتنفيذ  توكرة  بلدية 
يخص قطاع الصحة في بلدية توكرة تم االتفاق على 
الزناتي  علي  الدكتور  الصحة  وزير  السيد  مخاطبة 
بإنشاء مستشفي متكامل نظراً إلى المساحة الكبيرة 

لبلدية توكرة .

هو  هذا  بأن  أبوسته"  عقيله  محمد  "عبدالله  أنا  أعلن 
بسجالت  خطأ  ورد  كما  وليس  الصحيح  الرباعي  أسمي 
ورقة  درن��ة  المدني  السجل   - المدنية  األح���وال  مصلحة 

العائلى رقم )11601(.
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مشاورات للمنفي والدبيبة حول بيان مسؤولي برقة في الحكومة

الدبيبة يفتتح “مركز خدمة المواطن”

بين  مباحثات  ال��م��اض��ي،  ال��ث��الث��اء  ي��وم  ج��رت 
الدولي  التعاون  ل��ش��ؤون  الخارجية  وزارة  وكيل 
العام  وال��ن��ائ��ب  ك��ت��ي،  عمر  السيد  والمنظمات 
االجتماع  وناقش  ال��ص��ور.   الصديق  المستشار 
الذي عقد بمجمع المحاكم في طرابلس؛ الملفات 
بالتعاون  الدفع  وسبل  المشترك،  االهتمام  ذات 
القضائّي واإلنابّي دولياً، بما يخدم مصلحة الدولة 

الليبية ومواطنيها في الخارج.
التعاون  اتفاقيات  أه��م  اللقاء،  استعرض  كما 
وكذلك  األط���راف،  ومتعددة  الثنائية  القضائي 
الدولية  المنظمات  لعمل  القانونية  اإلج���راءات 
داخل ليبيا.  وأكد الجانبان على ضرورة وضع آلية 
يحقق  بما  المشترك،  والتعاون  للتواصل  موحدة 

التكامل بين المؤسسات الليبية.

اجتمع القائد العام للقوات المسلحة الفريق 
أول عبد الرازق الناظوري يوم اإلثنين الماضي، 
 5+5 المشتركة  العسكرية  اللجنة  أعضاء  مع 

بالقيادة العامة.
ونقال عن مكتب إعالم رئاسة األركان العامة 
بالقوات المسلحة، فإن االجتماع جاء بعد عودة 
الماضية،  الجمعة  وتوقيعها  جنيف  من  اللجنة 
على خطة عمل النسحاب المرتزقة والمقاتلين 

والقوات األجنبية من البالد.
بحث  ال��ن��اظ��وري  الفريق  أن  المكتب  وذك���ر 
فرج  وال��ف��ري��ق  العمامي،  أم��راج��ع  الفريق  م��ع 
والفريق  الشريف،  عطية  والفريق  الصوصاع، 
اللجنة  أع��م��ال  مستجدات  التميمي؛  خ��ي��ري 
اللجنة  أعضاء  ق��ّدم  جانبهم  وم��ن  العسكرية، 
ملخصا، يتضمن ما أُنجز من خطوات ومقترحات 

ألعمال ستقوم بها اللجنة في األيام القادمة.

الثالثاء  يوم  العسكرية،   5+5 لجنة  عقدت 
الماضي، اجتماًعا موّسًعا استضافته بريطانيا، 
وذلك عبر الدائرة المغلقة بين طرابلس وبنغازي 

وعدد من المناطق األخرى.
بالقوات  المعنوي  التوجيه  إدارة  وأف���ادت 
المسلحة الليبية، بأن االجتماع ناقش آلية تفكيك 
المجموعات المسلحة وتجميع سالحها ووضع 
خطة عملية متكاملة لمعالجة أوضاعها، وذلك 
نورالند،  ريتشارد  األمريكي  السفير  بحضور 

والمبعوث األممي إلى ليبيا يان كوبيتش.
وأشارت إلى أن المجتمعين اتفقوا على تقسيم 
نشاطها  نوعية  بحسب  المسلحة  المجموعات 
التي  األساليب  ناقشوا  كما  وجودها،  وأماكن 
سيتم العمل بها لتحقيق بند تفكيك الميليشيات 
جنيف  اجتماعات  في  عليه  االتفاق  تم  ال��ذي 

ضمن اتفاق وقف إطالق النار.

أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  رحب 
المشتركة  العسكرية  اللجنة  باتفاق  غوتيريش، 
خطة  بشأن  جنيف،  في  خمسة  زائ��د  خمسة 
والمتوازنة،  التدريجية  للعملية  شاملة  عمل 
النسحاب المرتزقة والقوات األجنبية من ليبيا.

المتحدث  إلى  منسوب  بيان  في  غوتيريش 
الجهات  باسمه ستيفان دوجاريك؛ دعا جميع 

الفاعلة في ليبيا واألطراف الدولية إلى العمل 
األج��ان��ب  المقاتلين  سحب  تنفيذ  أج��ل  م��ن 

والمرتزقة تدريجياً.
وأعرب غوتيريش، عن ثقته من أن نشر فريق 
التابعين  النار  إطالق  وقف  مراقبي  من  أولي 
الظروف  تهيئة  في  سيساهم  المتحدة،  لألمم 

لتنفيذ خطة العمل بنجاح.

الخارجية  وزي��رة  التقت 
ن���ج���الء ال���م���ن���ق���وش ي���وم 
األربعاء الماضي, نظيرتها 
في  تروس  ليز  البريطانية 

العاصمة لندن.

تروس كشفت في تغريدة 
ناقشت  بأنها  “تويتر”  عبر 
إج��راء  سبل  المنقوش  مع 
ان��ت��خ��اب��ات ح���رة ون��زي��ه��ة 
بموعدها في 24  وشاملة 

ديسمبر.
كما ناقش اللقاء ضرورة 
االجنبية  ال��ق��وات  خ���روج 
والمرتزقة من ليبيا، وتحول 

ليبيا للطاقة النظيفة

مباحثات للنائب العام مع وزارة الخارجية 
حول التعاون القضائي الدولي

الفريق الناظوري يجتمع بأعضاء 
لجنة 5+5 بالقيادة العامة

اللجنة العسكرية )5+5( تناقش وضع 
آلية لتفكيك المجموعات المسلحة

األول  ال���ن���ائ���ب  أط���ل���ع 
حسين  الحكومة  لرئيس 
الهيئة  أعضاء  القطراني، 
الفساد؛  لمكافحة  الوطنية 
العالقة  اإلشكاليات  على 
برقة  إق��ل��ي��م  ممثلي  ب��ي��ن 
بحكومة الوحدة مع رئاسة 
تبيانها  تم  والتي  الحكومة 
عنهم  ال��ص��ادر  البيان  ف��ي 

األحد الماضي.
اجتماع  ذلك خالل  جاء 
ع���ق���ده ال���ق���ط���ران���ي، ي��وم 

بمقر  ال��م��اض��ي،  ال��ث��الث��اء 
دي������وان م��ج��ل��س ال������وزراء 
ب���ب���ن���غ���ازي، م����ع ال��م��م��ث��ل 

مكافحة  لهيئة  ال��ق��ان��ون��ي 
الفساد، ومدير فرع الهيئة 
الفساد  لمكافحة  الوطنية 

ببنغازي وضواحيها، ومدير 
مكتب الهيئة باألبيار.

ودعا القطراني الجهات 

الرقابية المتمثلة في ديوان 
الرقابة  وهيئة  المحاسبة 
مكافحة  وه��ي��ئ��ة  اإلداري�����ة 
مسؤوليتها  لتحمل  الفساد 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ت��ج��اه م��ا ورد 
ب��ي��ان م��س��ؤول��ي برقة،  ف��ي 
الحكومة  مسار  لتصحيح 
تنفيذ  لها  يتسنى  حتى   ،
م��ه��ام��ه��ا ال��م��ض��م��ن��ة في 
االتفاق السياسي والتي من 
النتخابات  اإلع��داد  أهمها 

24 ديسمبر المقبل.

أجريت مشاورات بين رئيس المجلس 
ال���رئ���اس���ي م��ح��م��د ال��م��ن��ف��ي ورئ��ي��س 
شملت  الدبيبة،  الحميد  عبد  الحكومة 
وأسباب  البالد،  في  المستجدات  آخر 
مسؤولي  عن  الصادر  البيان  وتداعيات 

برقة في حكومة الوحدة الوطنية.
حلحلة  سبل  ال��ط��رف��ان  واس��ت��ع��رض 
اإلشكاالت التي أدت لصدور البيان عن 
حسين  الحكومة  لرئيس  األول  النائب 
الحكومة  ووك���الء  ووزراء  ال��ق��ط��ران��ي، 
وممثليها بالمنطقة الشرقية، كما ناقش 

االجتماع أفضل الوسائل، لرفع مستوى 
المواطنين  حاجات  وتوفير  الخدمات، 
وتحقيق  ال��ب��الد،  أن��ح��اء  مختلف  ف��ي 

العدالة االجتماعية بين أبناء الوطن.
وأك����د ال��م��ن��ف��ي أن ه���ذه ال��م��رح��ل��ة 
التحلي  إل��ى  وت��ح��ت��اج  ا،  ج����ّدً حساسة 
بكل  وااللتزام  الجميع،  من  بالمسؤولية 
في  للمساهمة  ال��م��رح��ل��ة،  م��ح��ددات 
بناء  الليبي في  تحقيق تطلعات الشعب 
أسس  على  والمؤسسات  القانون  دولة 

مشاركة الجميع.

أعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، 
خدمة  مركز  افتتاح  الماضي؛  اإلثنين  ي��وم 
“انطالقة  يمّثل  بأنه  إي��اه  واصًفا  المواطن، 
لمفهوم جديد للعالقة بين المواطن وحكومته”، 
وذلك بحضور عدد من الوزراء ورئيس الشركة 

الليبية للبريد واالتصاالت.
األساسي  الهدف  أن  الحكومة  رئيس  وبّين 
المواطن  بين  يفصل  ح��اج��ز  ك��ل  إزال���ة  ه��و 
تظلمه  إي��ص��ال  م��ن  يتمكن  ك��ي  وح��ك��وم��ت��ه؛ 
واتخاذ  عليها  ل��الط��الع  وشكاويه  ومطالبه 

إجراءات سريعة حيالها.
لفترة  عمله  سيبدأ  ال��ذي  المركز  ويتولى 
واستفسارات  تظلمات  في  النظر  تجريبية؛ 
الحكومة  بعمل  ال��ع��الق��ة  ذات  ال��م��واط��ن��ي��ن 

ودراس��ة  لها،  التابعة  وال��ج��ه��ات  وال����وزارات 
االخ��ت��ص��اص  ح��س��ب  وتصنيفها  التظلمات 
الرد،  وسرعة  المعنية  الجهات  مع  والتنسيق 
والعمل على تطوير الوسائل والطرق الستقبال 

تظلمات واستفسارات المواطنين.

بإحالة  المركز  يقوم  الحكومة؛  وبحسب 
إج���راءات  ات��خ��اذ  تستوجب  التي  التظلمات 
المختصة،  ال��ج��ه��ات  إل���ى  ب��ش��أن��ه��ا  عملية 
باإلضافة إلى فرز وتبويب التظلمات وتوثيقها 
حسب مضمونها، وعالقتها بالجهات المعنية.

القطراني يدعو الجهات الرقابية لتحمل مسؤوليتها 
تجاه مطالبات مسؤولي برقة بالحكومة

غوتيريش يرحب بخطة 5+5 لسحب المرتزقة والقوات األجنبية من ليبيا

المنقوش تبحث مع نظيرتها البريطانية ملفي 
االنتخابات وإجالء المرتزقة والقوات األجنبية
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استعرض وزير النفط والغاز محمد عون، 
الميزانية  مشروع  الماضي،  الثالثاء  ي��وم 
 ،2022 المالية  للسنة  للوزارة  التقديرية 
مشروع  إع���داد  لجنة  م��ع  اجتماعه  خ��الل 
ل���وزارة  التابعة  للدولة  العامة  الميزانية 

المالية.
وس���لّ���ط “ع�����ون” ال���ض���وء ع��ل��ى دور 
اإلستراتيجيات  وضع  في  النفط  وزارة 
النفطية،  السياسات  ورس��م  والخطط 
الميزانية؛  اعتماد  أهمية  على  مشدداً 
للعمليات  الالزم  التمويل  توفير  لضمان 
الرئيس  الدخل  مصدر  كونها  النفطية، 

للدولة الليبية.
المالية  ل��وزارة  التابعة  اللجنة  واستمعت 
المختصين  من  ال��الزم��ة  اإليضاحات  إل��ى 
المعّدة  والتقديرات  الميزانية  أبواب  بشأن 
المتبعة  للقواعد  بند، ومدى مطابقتها  لكل 

بشأن إعداد الميزانيات.

ق���ام وزي���ر ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 
الماضي  االربعاء  يوم  المقريف"،  "موسى 
وف��د ضّم  رأس  على  ك��اب��او،  بلدية  ب��زي��ارة 
ومدير  لالمتحانات،  الوطني  المركز  مدير 
مركز  ومدير  التعليمية،  المرافق  مصلحة 
مكتب  وم��دي��ر  التعليم،  وت��ط��وي��ر  ت��دري��ب 

الشؤون القانونية . 
على  له  المرافق  والوفد  الوزير،  وأطلع 
سير العملية التعليمية بالبلدية في السنوات 
��ع��وب��ات ال��ت��ي تُ��واج��ه��ه��ا،  األخ���ي���رة وال��ُصّ
به  قامت  وم��ا  ال����وزارة  جهود  مستعرضاً 
اّتجاه العملية التعليمية بما يضمن سيرها 
بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه، منّوها 
امتحانات  إج���راء  ف��ي  ال���وزارة  نجاح  إل��ى 
منذ  م��رة  ألول  العامة  للشهادات  موحدة 

سبع سنوات. 
بملف  ال��وزارة  ِاهتمام  الوزير على  وأّك��د 
ص��ي��ان��ة ال��م��ب��ان��ي ال��م��درس��ي��ة وِاس��ت��ك��م��ال 
لما  وصيانتها،  إنشاءها  الُمتوّقف  المباني 
مشكلة  حلحلة  في  بالغة  أهمية  من  لذلك 

ِاكتظاظ الطلبة في المدارس. 
وعلى هامش زيارته، عقد الوزير اجتماعاً 
مع عميد البلدية و أعضاء المجلس البلدي 
واألعيان ، كما حضر حفل تكريم المعلّمين 
أقامته  ال��ذي  2020م  لعام  الُمتقاعدين 
ك��اب��او،  ببلدية  والتعليم  التربية  مراقبة 
من  المقّدمة  ال���ّدروع  تسليم  في  وش��ارك 

المراقبة. 
والوفد  الوزير  تفقد  الزيارة  ِختام  وفي 
المرافق مبنى مراقبة التعليم ببلدية كاباو ، 
وبعض مدارس البلدية التي في حاجة إلى 
صيانة ، وكذلك المدارس الُمتعّثر ِاستكمال 

إنشاءها . 

وزارة النفط والغاز تناقش ميزانيتها 
التقديرية لسنة 2022

المقريف يطلع على سير العملية التعليمية 
عوبات التي ُتواجهها ببلدية كاباو والُصّ

وزير الداخلية يلتقي قيادات من الشرطة النسائية بطرابلس وبنغازي والجفرة

الحويج : نعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة على ضبط أسعار الخدمات 
الطبية واألدوية وتنظيم عملية توريد المعدات الطبية

وكيل وزارة الصناعة لشؤون التعدين يجتمع  مع مجلس إدارة شركة 
النجم الستخراج الملح – الوشكة

وزير الشباب يلتقي بالنائب العام لمناقشة عدد من ملفات الوزارة

وزير الصناعه والمعادن يتراس اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية للمقطورات

الداخلية خالد  وزير  استعرض 
مازن، رؤية وزارته لتطوير قدرات 
وتذليل  بالداخلية  العاملة  المرأة 
ال��ص��ع��اب ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا، وذل��ك 
الشرطية  بالقيادات  لقائه  خالل 
“طرابلس  م��ن  ك��ل  ف��ي  النسائية 

بنغازي الجفرة”
وحضر اللقاء الذي أُجري بمقر 
رئيسة  بطرابلس،  الداخلية  وزارة 

ب���ال���وزارة  ال���م���رأة  ش���ؤون  مكتب 
وكذلك مسؤولة التطوير والتأهيل 
ورئيسة  للتدريب  العامة  ب��اإلدارة 
قسم حماية األسرة بمديرية أمن 

مصراتة وعدد من القيادات.
واستمع مازن الى شروح وافية 
من قبل الحاضرات عن كل مكون 
حول سير العمل، حاًثا إياهم على 

بدل المزيد من العطاء.

خصص وزير االقتصاد والتجارة 
يوم  اجتماعه   " ال��ح��وي��ج  محمد   "
الوزارة  وكيل  مع  الماضي  الخميس 
للشؤون التجارية "واتحاد المصحات 
الئحة  م��ش��روع  لمناقشة   " الطبية 
بالقطاع  الطبية  الخدمات  أسعار 

الخاص.
واس����ت����ع����راض ال�����وزي�����ر خ���الل 
إعداد  في  المتبعة  اآللية  االجتماع 
تكلفة  وفق  األسعار  الئحة  مشروع 
بالقطاع  الطبية  والخدمات  المواد 

ال���خ���اص ب��م��ا ي��س��ه��م ف���ي ت��وح��ي��د 
األسعار وتحقيق مبدأ المنافسة من 

خالل رفع جودة الخدمات.
وزارة  أن   " ال��ح��وي��ج   " وأك�����د  
بالتنسيق  تعمل  والتجارة  االقتصاد 
مع وزارة الصحة على ضبط أسعار 
وتنظيم  واألدوي��ة  الطبية  الخدمات 
الطبية  ال��م��ع��دات  ت��وري��د  عملية 
بهدف  القياسية  المواصفات  وفق 
القضاء على عشوائية األسعار ورفع 

جودة الخدمات لصالح المواطن.

عقد وكيل وزارة الصناعة والمعادن 
“منصف  ال��س��ي��د  ال��ت��ع��دي��ن  ل���ش���ؤون 
ال��ش��ل��وي”، اج��ت��م��اًع��ا م��ع م��دي��ر ع��ام 
ومدير  للتعدين،  الوطنية  المؤسسة 
إدارة الموارد المعدنية بوزارة الصناعة، 
النجم  شركة  إدارة  مجلس  وأع��ض��اء 

الستخراج األمالح مالحة – الوشكه.
ون���اق���ش ال��س��ي��د ال��وك��ي��ل � خ��الل  
المواضيع؛  م��ن  ال��ع��دي��د   � االج��ت��م��اع 
من  الشركة  إج��راءات  تصويب  أهمها 
أجل  دفع ما عليها من قيمة إيجارات 

موقع  إلحداثيات  وتصويب  وإت��اوات، 
ال���م���ش���روع، وت��ح��ص��ي��ل ال��م��واف��ق��ات  
أقرها  التي  الجهات  قبل  من  الالزمة 
م   1971 لسنة   )2( رق��م  ال��ق��ان��ون 

بشأن المحاجر والمناجم.
أكبر  م��ن  الوشكة  م��الح��ة  وتعتبر 
وقد  أفريقيا،  شمال  في  المالحات 
ميدانًيا  زيارتها  الوكيل  للسيد  سبق 
خاللها  والتقى  الماضية،  الفترة  في 
بموظفي الشركة وأعيان منطقتي أبو 

قرين والوشكة. 

الله  فتح  الشباب  وزي��ر  ألتقى 
ال��زن��ي، ي���وم ال��ث��الث��اء ال��م��اض��ي، 
بالنائب العام، المستشار الصديق 
رئيس  وبحضور  بمكتبه  ال��ص��ور، 
مجلس إدارة صندوق دعم الزواج 
ب���وزارة  المستشارين  م��ن  وع���دد 
ال��ش��ب��اب، وذل���ك ف��ي إط���ار دع��م 
التنمية الشبابية وتعزيز االستقرار 

لحكومة الوحدة الوطنية.
ويأتي هذا اللقاء حرصا من وزارة 
الشباب على متابعة تنفيذ مبادرات 
الموجهة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
المستهدفات  وتنفيذ  ل��ل��ش��ب��اب، 

أكد  تنفيذها، حيث  وضمان حسن 
كافة  إط��الع  أهمية  الوزير  السيد 
رأسها  وعلى  المختصة  الجهات 
الجهود  على  العام  النائب  مكتب 
و  وأدوات��ه��ا  ال���وزارة  م��ن  المبذولة 

المختنقات التي تواجهها.
استعراض  اللقاء  تم خالل  كما 
ع����دد م���ن ال���ت���ق���اري���ر ل��ل��م��ل��ف��ات 
وال��ع��ق��ارات  ب��األم��الك  المتعلقة 
التعدي  تم  والتي  للوزارة،  التابعة 
سير  ومستوى  عليها،  واالستيالء 
تنفيذ مبادرة تيسير الزواج للشباب 

بالبلديات كافة.

 " والمعادن  الصناعة  وزي��ر  ت��رأس 
الجمعية  اجتماع   " ابوهيسه  احمد 
ال��وط��ن��ي��ة   " ل��ل��ش��رك��ة  ال��ع��م��وم��ي��ة 
للمقطورات " بحضور رئيس وأعضاء 
مجلس  ورئ��ي��س  العمومية  الجمعية 
ولجنة  العام  والمدير  الشركة  إدارة 

المراقبة وعضو ديوان المحاسبة.
وتقييم  دراس���ة  االجتماع  ون��اق��ش 
والفني  واالقتصادي  المالي  الوضع 
للشركة عن السنوات منذ عام 2008 

م وحتى نهاية عام 2020 م. 

الميزانيات  االجتماع  واستعرض 
عن  الختامية  والحسابات  العمومية 
السنوات المالية 2012  _ 2013_ 
ديوان  ومالحظات  وتقرير  م   2014
حول  الشركة  إدارة  وردود  المحاسبة 
ث��م اعتماد  ال��م��الح��ظ��ات وم���ن  ت��ل��ك 
والحسابات  العمومية  الميزانيات 
، إضافة  السنوات  تلك  الختامية عن 
إدارة  مجلس  اخ��ت��ي��ار  مناقشة  إل��ى 
واختيار  مكافاتهم  وتحديد  للشركة 

هيئة مراقبة وتحديد مكافاتهم. 
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القطراني  الكريم  عبد  صالح  السيد  إجتمع 
العربي  الخليج  بشركة  اإلدارة  لجنة  رئيس   –
للنفط بحضور السادة أعضاء لجنة اإلدارة فرج 
المشاي و أبوبكر بن عامر وفرج أحطيبة وعبد 
المطلب صالح يوم الثالثاء الماضي مع السادة 
مدراء اإلدارات ورؤساء اللجان الدائمة للتعريف 
باإلدارات واللجان ونشاطها كما تم التطرق إلى 
في  اإلدارات  تواجه  التي  والصعوبات  المشاكل 

تنفيذ برامجها ومستهدفاتها .
وأكد السادة أعضاء لجنة اإلدارة على ضرورة 
تنفيذ اإلدارات ألعمالهم وتكاثف الجهود للتغلب 
على المشاكل والصعوبات ، ووجه السيد / رئيس 
لجنة اإلدارة جميع اإلدارات بإنجاز مستهدفات 
حريصة  اإلدارة  لجنة  وأن  وبرامجها  اإلدارات 

على تذليل الصعاب أمام كافة اإلدارات .

رست على أرصفة ميناء بنغازي البحري االسبوع 
الجنوبية، تحمل  كوريا  قادمة من  باخرة  الماضي 

على متنها 1,124 سيارة وشاحنة مستعملة.
سيارة   36 أي��ًض��ا  ال��ب��اخ��رة  حمولة  وتضمنت 
السفينة  وسبقتها  هيونداي،  شركة  من  حديثة 
فيكتوريا أل، وعلى متنها 264 حاوية بضائع وسلع 
محّملة  غ��وردن  السفينة  إلى  باإلضافة  مختلفة، 

بنحو 50 حاوية من البضائع.

مغادرة  البحري  الحريقة  ميناء  إدارة  أف��ادت 
ناقلة المحروقات “الندرا فالكون” أرصفة مرسى 
الحريقة بعد شحنها بمليون برميل نفط دون ذكر 

وجهة الشحنة.
قبل  الحريقة  مرسى  في  الفنية  الفرق  وعملت 
أنوار  المحروقات”  ناقلة  حمولة  تفريغ  على  أيام 
وقود  من  متري  طن  ألف  ب��12  المحملة  ليبيا”، 
لتغطية  البريقة  شركة  لصالح  مستوردة  البنزين 

الطلب في السوق المحلية.

عن  البحري  والنقل  الموانئ  مصلحة  أعلنت  
التخزينية    المنطقة  داخل  جاف  ميناء  إنشاء  بدء 
خطة  ضمن  ببنغازي   المريسة  الحرة  للمنطقة 
وزارة االقتصاد والتجارة لتفعيل المنطقة " وتعزيز 
دورها لدعم االقتصاد الوطني وتوطين الصناعات 

وتنشيط تجارة العبور .
ترسيم  مع  هكتار،  مئة  الميناء   مساحة  وتبلغ 
هذه  وتأتي  وغربا.  وجنوبا  وشرقا  شماال  ح��دوده 
الخطوة حرصا من  وزارة االقتصاد والتجارة في 
تفعيل المناطق الحرة وتعزيز دورها  وتنشيط تجارة 

العبور وخلق فرص استثمارية بكافة المناطق .

رئيس لجنة اإلدارة لشركة الخليج العربي للنفط يعقد 
اجتماعه األول مع مدراء اإلدارات ورؤساء اللجان 

ميناء بنغازي البحري يستقبل 1,124 
سيارة وشاحنة من كوريا

ميناء الحريقة يصدر مليون برميل نفط 

مصلحة الموانئ والنقل البحري تعلن إنشاء ميناء جاف داخل 
المنطقة التخزينية للمنطقة الحرة المريسة 

شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز تناقش سبل التعاون مع شركة الجوف للخدمات النفطية

شركة "تاتنفت" تستأنف عملياتها في ليبيا وتباشر في استكمال الحفر للبئر التحديدية بمنطقة الحمادة

وصل صباح يوم االثنين الماضي إلى مرسى 
إدارة  مدير  العرفي  خليفة  السيد  البريقة 
النفطية  للخدمات  الجوف  بشركة  التصنيع 
رفقة مختصين من الهيئة االستشارية بالشركة 
شركة  م��ن  مسؤولين  م��ع  اجتماع  عقد  حيث 

سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز. 
التعاون  أوج��ه  من  جملة  االجتماع  وناقش 
والحقول  الصناعي  المجمع  ف��ي  الخدمية 
بالمعالجة  مايتعلق  خاصة  للشركة  التابعة 

الكيميائية. 
وأفتتح االجتماع السيد عبدالسالم الجابري 
عضو مجلس اإلدارة للتصنيع والصيانة وحضر 
موسى  سليمان  مسعود  السيد  منه  ج��ان��ب��اً 
السيد  من:  كل  بحضور  اإلدارة  رئيس مجلس 

مجلس  رئ��ي��س  مستشار  ي��وس��ف  عبدالعزيز 
بوجفول  عبدالمطلب  محمد  والسيد  اإلدارة 
والسيد  والحطيبة  االستقالل  حقلي  مراقب 
والسيد  التكرير  مراقب مصفاة  الزيادي  عمر 
خالد بودرزة مراقب قسم الحماية من التآكل 
والسيد  ام��ق��اوي  محمود  وال��س��ي��د  المكلف 

عبدالحميد عمران من اإلدارة الفنية. 
رئيس  السيد  أك��د  بالوفد  ترحيبه  وخ��الل 
مجلس اإلدارة لشركة سرت على أهمية التعاون 
ودعمها  النفطية  للخدمات  الجوف  شركة  مع 
الشركات  أهم  إح��دى  كونها  األولوية  ومنحها 
النفطية الوطنية في مجال الخدمات النفطية.

شركة  أن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
وباشرت  ليبيا  في  عملياتها  استأنفت   " تاتنفت   "
يوم أمس األول الجمعة في استكمال الحفر للبئر 
التحديدية رقم ب2-82 بمنطقة الحمادة بحوض 
غدامس وذلك على خلفية تحسن األوضاع األمنية 

في البالد   .
  وأوضحت مصادر المؤسسة أن شركة " تاتنفت 
" كانت علقت عملياتها االستكشافية العام  2011 
المؤسس  بين  االج��ت��م��اع��ات  م��ن  العديد  وب��ع��د   ،
الفترة  خ��الل   " تاتنفت   " وشركة  للنفط  الوطنية 
الطرفين  بين  المتبادلة  الزيارات  الماضية وكذلك 
الزيارات  بالعديد من  التنفيذي  قام مديرها  حيث 
واجتمع  بليبيا  للنفط  الوطنية  المؤسسة  مقر  الى 
المختصة  الفنية  مع رئيس مجلس اإلدارة والفرق 
وكذلك نظرا لتحسن الظروف األمنية بالبالد فقد 

قررت الشركة استئناف برنامجها االستكشافي.
وأشارت إلى أن عمليات الحفر توقفت في شهر 
فبراير 2011 عند عمق ) 3900 ( قدم حيث من 

المستهدف االستمرار في الحفر لعمق ) 8700 ( 
قدم ومن المتوقع ان يستغرق ذلك حوالي ) 45 ( 

يوم لالنتهاء من عمليات الحفر.
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  واعرب 
باستئناف  ترحيبه  ع��ن  المناسبة  ب��ه��ذه  للنفط 

الشركات العالمية برامجها االستكشافية من جديد 
، مؤكدا أن عودة  اإلنتاج  بعمليات  للدفع  ليبيا  في 
شركة تاتنفت اليوم استئناف برامجها االستكشافية 
األمنية  ال��ظ��روف  تحسن  على  واض��ح��ة  دالل��ة  ل��ه 
ال��دول  لمصاف  جديد  م��ن  ع��ادت  ق��د  ليبيا  وأن 

المستهدفة لالستثمار في قطاع النفط والغاز.
ال��ش��رك��ة  أن  اإلدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  وك��ش��ف 
بعض  لوضع  القادمة  القليلة  األي��ام  خالل  عاكفة 
خطتها  تقديم  بعد  اإلن��ت��اج  على  اكتشافاتها  من 
حسب  االقتصادية  بالجدوى  مشفوعة  التطويرية 
االستكشاف  اتفاقيات  في  عليه  متعارف  هو  ما 

ومقاسمة اإلنتاج ابسا 4.
واكد رئيس مجلس اإلدارة بان المؤسسة وبكافة 
لشركات  الكامل  الدعم  لتقديم  جاهزة  ك��وادره��ا 
االستكشاف العاملة في ليبيا وتدعوها الى أن تحذو  
نشاطاتها  استئناف  في  وتبدا  تاتنفت  حذو شركة 
االستكشافية لتنفيذ ما تبقى من مسوحات سيزمية 

او حفر آبار استكشافية او تحديدية  .

شركة الجوف للتقنية النفطية تكرم رئيس لجنة اإلدارة بشركة الخليج العربي للنفط 
الخميس  ي����وم  ص��ب��اح  أُق��ي��م��ت 
ال���م���اض���ي ب��ق��اع��ة االج��ت��م��اع��ات 
الرئيسية بالمبنى اإلداري - قنفوده 
ب��ح��ض��ور ال���س���ادة رئ��ي��س وأع��ض��اء 
ال��ج��وف  ب��ش��رك��ة  اإلدارة  ل��ج��ن��ة 
الزمالء  من  ولفيف  النفطية  للتقنية 
واألصدقاء احتفالية تكريم المهندس 
صالح عبد الكريم القطراني رئيس 
العربي  الخليج  شركة  إدارة  لجنة 

للنفط. 
المهندس  ال��س��ي��د  أل��ق��ى  ح��ي��ث 
الدرسي رئيس لجنة  مجدي جبريل 
تحدث  كلمة  الجوف  بشركة  اإلدارة 
السيد  وان��ج��ازات  مناقب  عن  فيها 
خالل  القطراني  ص��الح  المهندس 
لعقود  امتدت  التي  العطرة  مسيرته 
م��ن ال��زم��ن وخ��اص��ة فترة األزم��ات 

ب��ه الشركة  ال��ت��ي م��رت  وال��م��ل��م��ات 
صالح  المهندس  السيد  كان  وحيث 
األزمة  لجنة  أعمدة  أحد  القطراني 

بهذه الشركة.
هذا وتناوب أعضاء لجنة اإلدارة 
بكلمات وعبارات تشيد بمسيرة عمل 
ودوره  القطراني  ص��الح  المهندس 
والنوعية  التقنية  النقلة  في  الكبير 
وتطوير  وال��م��ع��ل��وم��ات  ل��الت��ص��االت 

بالشركة  العاملة  المنظومات  كافة 
لجنة  رئ��ي��س  منصب  تقلد  ان  إل��ى 
اإلدارة بشركة الخليج العربي للنفط، 
ال��س��ي��د م��ح��م��د فنتري  ال��ق��ى  ك��م��ا 
سرت  بشركة  اإلدارة  لجنة  عضو 
كلمة  والغاز  النفط  وتصنيع  إلنتاج 
المهندس صالح  بالسيد  فيها  اشاد 
القطراني خالل فترة عمله بالشركة

ال���ت���ي ع��ب��ر فيها  ك��ل��م��ت��ه  وف����ى 

المهندس صالح القطراني عن شكره 
العميق لرئيس وأعضاء لجنة اإلدارة 
والمستخدمات  المستخدمين  وكافة 
معبراً عن امتنانه لهذه الشركة التي 
أعطت الكثير للقطاع وال زالت تقوم 
سعادته  عن  تحدث  كما  بواجباتها 
والمستخدمات  المستخدمين  بلقاء 
هذه  لهم  ش��اك��راً  الحفل  ه��ذا  ف��ي 
بالغريبة  ليست  والتي  الطيبة  اللفتة 

عن شركة الجوف.
رئيس  السيد  ق��دم  الختام  وف��ي 
لجنة اإلدارة نيابة عن شركة الجوف 
وشهادة  ب��درع  مستخدميها  وكامل 
الذي  الريادي  للدور  عرفاناً  تقدير 
عبدالكريم  المهندس صالح  به  قام 
هذه  في  مسيراته  خالل  القطراني 

الشركة.

شركة راس النوف لتصنيع النفط والغاز تعقد االجتماع الفني للعام 2021م
ُع���ِق���َد ي���وم االث��ن��ي��ن ال��م��اض��ي 
االجتماع الفني لشركة راس النوف 
لتصنيع النفط والغاز مع المؤسسة 
خالل  من  وذل��ك  للنفط  الوطنية 
مع  المغلقة  ال��دوائ��ر  عبر  الربط 
المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية 
بحضور  طرابلس  بمدينة  للنفط 
النفطية  ال��ص��ن��اع��ات  ع��ام  م��دي��ر 
ومدير  ج��وي��ل��ي،  خ��ال��د   / السيد 
واالتصاالت  االل��ي  الحاسب  ع��ام 
السيد / محمد بشر من المؤسسة 
مجلس  واع��ض��اء  للنفط  الوطنية 
االدارة بالشركة والمديرون العموم 

واإلدارات .
تم خالل هذا االجتماع مناقشة 
النشاط العام للشركة بداية بعرض 
لتوصيات  المتخذة  االج�����راءات 
نشاط  وع��رض  السابق  االجتماع 

والبيئة  والسالمة  الصحة  إدارة 
تم  الشركة حيث  ثم عمليات  ومن 
العامة  اإلدارة  لعرض  االستماع 
للعمليات ومتابعة سير عمل مصنع 
البولي إثيلين ووضع تسويق المنتج 
وماهي أبرز الصعوبات التي تواجه 
كذلك  الجانب  ه��ذا  ف��ي  الشركة 

في  المستجدات  آخ��ر  تبيان  ت��م 
مصنع  لتشغيل  النهائية  المراحل 
الشؤون  كافة  مناقشة  و  اإلثيلين 

الفنية والتشغيلية بالشركة .
كما ناقش الحاضرون المشاريع 
وال��ج��اري  ال��ُم��رّح��ل��ة  الرأسمالية 
تنفيذها والتي تأخر تنفيذها بسبب 

قلة الموارد المالية الناتج عن عدم 
اعتماد الميزانية للعام 2021م - 
وكذلك عرض المشاريع المقترحة 

للعام 2022م .
ك������م ت������م ع�������رض م���ش���اري���ع 
المعلومات  وتقنية  االت���ص���االت 
وبرامج التدريب الخارجي وماهي 
إمكانية  ف��ي  المستجدات  آخ��ر 
لمعالجة  المالية  ال��م��وارد  توفير 
هذا الملف كذلك تم عرض نشاط 

التخطيط والمتابعة.
وفي ختام االجتماع تقّدم مدير 
السيد  بالمؤسسة  الصناعات  عام 
إلى  والثناء  بالشكر  جويلي  خالد 
ال��س��ي��د رئ��ي��س وأع��ض��اء مجلس 
االدارة، وجميع العاملين بالشركة، 
على ما بذلوه من جهد في تنفيذ 

العديد من المشاريع ذاتياً 
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 جهاز البحث الجنائي ُيسلم وزارة الرياضة والرابطة العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة مقرهما الكائن بمنطقة الحدائق 

الحرس البلدي االبيار يقوم بإعدام مجموعة من السلع الغذائية منتهية الصالحية

بوالخطابية يجتمع بمدير مكتب المشروعات في العاصمة طرابلس

عضو شؤون المرأة ب� أوجلة تجري زيارة لصندوق التضامن االجتماعي الواحات

الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  سلمت 
الحدائق  بمنطقة  السابق  مقرها  مبني 
والرابطة  الرياضة  لوزارة  بنغازي  بمدينة 
مقرهما  االعاقة  ذوي  لالشخاص  العامة 
بصفة  يشغله  الجنائي  البحث  كان  الذي 
مؤقته بعد أن ُهدم مقره الرسمي بمنطقة 
الهواري علي يد التنظيمات اإلرهابية قبل 

القضاء عليها.
وذلك بحضور وزير الرياضة السيد /
عبدالشفيع حسين الجويفي ووكيل وزارة 

السيد/فرج  الفنية  للشؤون  الداخلية 
قعيم العبدلي ورئيس المجلس التسييري 
لبلدية بنغازي السيد/ م.  الصقر عمران 
للبحث  العامة  اإلدارة  ومدير  ب��وج��واري 
هويدي  ص��الح  السيد/عقيد-  الجنائي 
ذوي  لألشخاص  العامة  الرابطة  ورئيس 
اإلعاقة السيد/بشير الفيتوري  وعدد من 

المسؤولين.
للبحث  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  وك��ان��ت  ه���ذا 
مع  بتنسيق  المبني  شغلت  قد  الجنائي 

اإلرهاب  على  الحرب  أثناء  بنغازي  بلدية 
للبحث  الرسمي  المقر  ُكون  المدينة  في 
الجنائي بمنطقة الهواري ُهدم علي يد تلك 
التنظيمات قبل ان تُدحر من المدينة علي 
يد القوات المسلحة العربية الليبية وقوات 

الشرطة وبُمشاركة و شباب المناطق.
للبحث  العامة  اإلدارة  تسليم  بإن  يُشار 
الجنائي المقر المؤقت بمنطقة الحدائق 
يأتي بعد إستالم اإلدارة لمقرها الرسمي 

بمنطقة الهواري.

داخ��ل  تفتيشية  بجولة  ال��ب��ل��دي  ال��ح��رس  دوري����ات  ق��ام��ت 
تما  الجولة  هذه  خالل  ومن  والمطاعم  واالس��واق  المحالت 
الصالحية  منتهية  الغذائية  السلع  من  كبيرة  كميات  ضبط 

وسلع اخرى محظورة  وغير قابلة لالستهالك البشري حيث 
قبل  من  عليها  والحجز  تم مصادرتها  التي  الكمية  اعدام  تم 

دوريات الحرس البلدي االبيار

بلدية طبرف  عميد  اجتماعات  تتواصل 
فرج بوالخطابية ومدير مكتب المشروعات 
في العاصمة طرابلس حيث قام عميد بلدية 
طبرق بعقد اجتماع مع العميد رئيس جهاز 
محمود  محمد  السيد  الجنائية  المباحث 
عاشور  لمناقشة إمكانية إنشاء فرع لجهاز 
البطنان بشكل  بمنطقة  الجنائية  المباحث 
عام موضحاً ان البطنان فيه عدد ماال يقل 
عن عدد 6 بلديات وضرورة تقديم الدعم 

الالزم من حيث توفير التجهيزات والمواد 
لتقصي الحقائق وتقفي أثر الجريمة مؤكداً 
عام.  بشكل  والبطنان  بلدية طبرق  احتياج 
مؤكداً على انشاء فرع للجهاز تكون تبعيته 

إلدارة  الجهاز العامة دون غيره .
وف���ي ال��خ��ت��ام  اب����دى رئ��ي��س ال��ج��ه��از 
الفورية  تعليماته  بإعطاء  التام  استعداده 
الضرورية  والتجهيزات   المعدات  بتسليم 
لمكتب طبرق ووافق على  تدريب عناصر 

م���ن م��وظ��ف��ي��ن ال��ج��ه��از خ���رج���ي ك��ل��ي��ات 
وخ��ارج��ي��ة  داخ��ل��ي��ة  دورات  ف��ي  ال��ش��رط��ة 
بلدية طبرق  زيارة عميد  استحسان  مبديا 
بالبلدية  األم��ن  لتعزيز  المبذولة  وجهوده 
كما  عامة  بصفة  والبطنان  خاصة  بصفة 
قام السيد عميد بلدية طبرق بشكرة على 
استجابته الفورية وحسن االستقبال داعياً 
الله أن يحفظ ليبيا وشعبها وان يعم األمن 

واألمان على ربوع الوطن الحبيب .

قامت األستاذة فضيلة صالح بترون عضو 
شؤون المرأة بالمجلس البلدي أوجلة بزيارة 

لصندوق التضامن اإلجتماعي الواحات.
وكان في استقبالها السيد محمد المبروك 
الوريدي مدير الصندوق، حيُث عقد اجتماع 
االجتماعي  التضامن  صندوق  مدير  برفقة 

أوجلة السيد وليد القبائلي. 
ومراجعة  مناقشة  خالله  م��ن  وت��م  ه��ذا 
ملفات األسر التي لديها مرتب تكميلي ولم 
إلى  باإلضافة  مالية،  أي مبالغ  لهم  تصرف 
المجموعة التي لديها إجراءات صرف مرتب 

تضامن ولم يصرف لهم أي مبلغ مالي كذلك.
وف��ي ذات ال��س��ي��اق، وم��ن خ��الل ال��زي��ارة 
هذه  ستصرف  بأنه  الصندوق  إدارة  أك��دت 
ألّن  إال،  ليس  وق��ت  مسألة  فهي  المرتبات 
المنظومة تم نقلها من المنطقة الشرقية إلى 
وتجهيزها،  لترتيبها  فقط  الغربية  المنطقة 

وتصرف المرتبات على الفور. 
كيفية  عن  استفسارات  االجتماع  وتخلل 
ربط المعاشات األساسية واستخراج بطاقات 
اإلعاقة والشروط التي تنطبق عليهم اإلعانة 
وش��راك��ة  ت��ع��اون  تحقيق  وكيفية  المنزلية 

االجتماعي  التضامن  بين صندوق  مجتمعية 
فرع الواحات والمجلس البلدي أوجلة.

الدكتور  بترون، السيد  ومن جهتها تشكر 
محمد الوريدي، وقالت "رجل بحجم الوطن 
يشرف  العمل،  في  وتفاني  وعطاء  إخالص 
شخصًيا على المراجعة والتدقيق، وعبرت.. 
لن  الفئة  ه��ذه  ح��ق��وق  ألن  م��رت��اح��ة  بأنها 

تضيع".
الشكر  بجزيل  أي��ًض��ا،  ب��ت��رون  وتقدمت 
منه  القبائلي، عرفاناً  وليد  للسيد  والتقدير 

لمثابرته واجتهاده في عمله.

في زيارة قام بها فريق من قسم المشروعات 
البلدي  المجلس  عضو  وبحضور  بالبلدية 
محمد أمالسي ومدير شركة المياه والصرف 
أنهى  تهاله  محلة  ومختار  بالبلدية  الصحي 
مختنقات  لحصر  التفقدية  الميدانية  جولته 
محلة تهاله إلدراجها ضمن 
سيتم  ال��ت��ي  ال��م��ش��روع��ات 
2021م.  لسنة  تنفيذها 
المشروعات  فريق  وتكون  

من كاًل من 
بمكتب  والشركات  العقود  قسم  رئيس   -

المشروعات/م.صابر خوده.
- رئيس قسم الدراسة والتصاميم/م.علي 

ممه
م.   / والمتابعة  المراجعة  قسم  رئيس   -

علي أليتني

السيد  البلدي  المجلس  أع��ض��اء  ش��ارك 
ومسؤول  واوو  أحمد  والسيد  هيبة  حبيب 
خالد  غ��دام��س  ب��م��دي��ن��ة  التعليم  م��راق��ب��ة 
أولياء  وبعض  عبدالحميد  
األم����ور ح��ف��ل ت��ك��ري��م أوائ���ل 
بمدينة  وال��ت��الم��ي��ذ  الطلبة 
رواد  فريق  بتنظيم  غدامس 
بمكتب  أق��ي��م  ال���ذي  ال��خ��ي��ر 
ال��ث��ق��اف��ة غ���دام���س وت��خ��ل��ل 
والشكر  الترحيب  الكلمات  بعض  الحفل 
والتشجيع للطلبة والتالميذ المتفوقين املين 
من الله عز وجل التوفيق والنجاح في باقي 

مشوارهم الدراسي .

قسم المشروعات بغات ينهي حصر مختنقات 
المياه والصرف الصحي بمحلة تهاله

حفل تكريم أوائل الطلبة 
والتالميذ بمدينة غدامس
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مباحثات للرقابة اإلدارية بنغازي مع مراقبي االقتصاد بالمنطقة الشرقية

مفوضية المجتمع المدني بنغازي تستنكر اإلجراءات الصادرة عن اإلدارة الموازية في طرابلس

المرج تحتضن لقاء عمل حول “مواجهة خطاب الكراهية والمناطقية في وسائل اإلعالم”

الرقابة  هيئة  رئيس  ناقش 
السالم  عبد  بنغازي،  اإلداري��ة 
ال����ح����اس����ي، ي�����وم األرب����ع����اء 
الماضي، مع مراقبي االقتصاد 
بالمنطقة الشرقية؛ دور ومهام 
قطاع االقتصاد والمراحل التي 
مر بها خالل العقود الماضية.

وأوض����ح م��راق��ب اق��ت��ص��اد 
بلدية بنغازي أن هذا االجتماع 
ي����أت����ي الس����ت����ع����راض ب��ع��ض 
المشاكل التي تواجه مراقبات 
القرارات  ضوء  في  االقتصاد 
الحكومة  رئيس  اتخذها  التي 

والتي من شأنها أن تعرقل سير 
العمل بالقطاع.

الهيئة  بأن  “الحاسي”  وأكد 

كانت دائماً تتصدى لإلجراءات 
للقانون  والمخالفة  ال��ف��ردي��ة 
وال��ت��ي ت��ت��خ��ذه��ا ال��ح��ك��وم��ات 

الهيئة  أن  مبّيًنا  المتعاقبة، 
وتسعى  بواجبها  تقوم  الزال��ت 
إلى أن يتم تصحيح اإلجراءات 

بما يخدم الصالح العام.
الرقابة  هيئة  رئيس  وأش��ار 
اإلدارية بنغازي، إلى أن الهيئة 
بصدد دراسة المذكرة المقّدمة 
واتخاذ  االقتصاد  مراقبي  من 
حيالها،  ال��ق��ان��ون��ي  اإلج�����راء 
ووزارة  ال��ح��ك��وم��ة  وم��خ��اط��ب��ة 
االقتصاد بتصحيح اإلجراءات 
والتشريعات  للقوانين  مراعاة 

النافذة عند اتخاذ أي إجراء.

استنكرت مفوضية المجتمع المدني بنغازي، 
والمخالفات  التعسفية  واإلج����راءات  البيانات 
الصادرة عن اإلدارة الموازية لمفوضية المجتمع 
مدينة  مقرها  والكائن  فروعها  وبعض  المدني 

طرابلس وخاصة، على حسب قولها.
األمم  بعثة  رئيس  المفوضية،  وخاطبت  هذا 
المتحدة للدعم بليبيا وكافة البرامج والصناديق 
التابعة لها قائلة: تتابع مفوضية المجتمع المدني 
واإلج���راءات  البيانات  وتستهجن  ترفض  وه��ي 
اإلدارة  ع��ن  ال��ص��ادرة  والمخالفات  التعسفية 
وبعض  المدني  المجتمع  لمفوضية  ال��م��وازي��ة 
فروعها والكائن مقرها مدينة طرابلس، وخاصة 
بتاريخ  والصادر  استنكار(  )بيان  األخير  بيانها 
2021/10/11ميالدية، والتي حادت فيها عن 
المدني  العمل  وقيم  مبادئ  من  عليه  استقر  ما 
اإلعالن  فيها  وخالفت  عالمياً  عليها  المتعارف 
للحقوق  ال��دول��ي  والعهد  المؤقت  ال��دس��ت��وري 
المدنية، وخاصة حق التنظيم وتكوين الجمعيات 

االهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
المدني  المجتمع  م��ف��وض��ي��ة  أن  وت��اب��ع��ت: 
ترفض  بنغازي  مدينة  إدارتها  ومقر  )الشرعية( 
فرع  الصادر عن  البيانات  مثل هذه  تاماً  رفضاً 
الموازية،  ل��إلدارة  التابع  بطرابلس  المفوضية 
الفرع  اختصاص  تخالف  إج���راءات  وتعتبرها 
المحلية  المدني  المجتمع  منظمات  وتعيق عمل 

واالجنبية العاملة في ليبيا .
المفوضية  إدارة  تفرضه  م��ا  أن  وأك��م��ل��ت: 

الموازية طرابلس من شروط، مثل فرض الحصول 
لكافة  المفوضية  من  المسبقة  الموافقة  على 
المجتمع  منظمات  وتجمعات  ولقاءات  مناشط 
ال  الحكومية،  غير  واألجنبية  المحلية  المدني 
يتعارض فقط مع المبادئ التي استقر عليها في 
العمل المدني، بل يتجاوز المهام واالختصاصات 
االن��ش��أ  ق�����رارات  ف��ي  للمفوضية  ال��م��م��ن��وح��ة 
إدارة  المدني  المجتمع  مفوضية  كون  والتنظيم، 
تنفيذية حكومية منظمة وداعمة لقطاع المجتمع 

المدني وليست مهيمنة ومسيطرة عليه.

وأوضحت المفوضية: أن كان من صالحيات 
التسجيل  م��س��وغ��ات  ت��ش��ت��رط  أن  المفوضيه 
فيها،  المغااله  لها  ينبغي  ال  أن��ه  إال  واإلش��ه��ار 
وإن مثل هكذا إجراءات تتم من خالل األجهزة 
األمنية الموجودة في الدولة وهي قائمه بدورها 

في هذا المجال للحفاظ على األمن القومي.
وأضافت المفوضية: على إعتبار أن الحكومة 
توحيد  ومهامها  أولوياتها  رأس  على  الليبية 
المجتمع  مفوضية  ومنها  ال��دول��ة  م��ؤس��س��ات 
المدني، والذي لم يحصل حتى تاريخه برغم من 
برلمان  من  الرسمية  الجهات  لكافه  مخاطبتنا 
ورئاسي وحكومة ورقابه إدارية، دون أي إستجابة 
جادة، األمر الذي أثر سلباً على األدوار المتوقعة 
للمفوضية وخاصة في ملف مراقبه االنتخابات 
البرلمانية و الرئاسية المتوقعة في 24 ديسمبر 
المجتمع  منظمات  خالل  من  ميالدية   2021

المدني.
ونحيل  علما  نحيطكم  فإننا  عليه  واختتمت، 
أس��رع وقت ممكن على  للدعم في  األم��ر  إليكم 
على  الحكومة  ورئيس  الرئاسي  المجلس  حث 
إنهاء هذا العبث وحسم مسألة توحيد مفوضية 
المجتمع المدني، كأحد المؤسسات المهمة في 
الدولة، و متمسكين بأن يكون مقر إدارتها العامة 
مدينة بنغازي انسجاما مع السياسة العادلة في 
أن  وباعتبار  الليبية،  الدولة  مؤسسات  توحيد 
مدينة بنغازي المقر األول والشرعي للمفوضية 

منذ انشائها في يناير 2012 ميالدية. 

المرج،  بمدينة  الماضي  الثالثاء  يوم  نظم 
خطاب  “م��واج��ه��ة  ح��ول  تنقاشي  عمل  ل��ق��اء 
اإلع��الم  وس��ائ��ل  ف��ي  والمناطقية  الكراهية 
والمجتمع المحلي، وسبل المناصرة الرقمية” ، 
و ذلك ضمن مشروع ” ما سكتنيش  للمناصرة 

الرقمية و حرية التعبير”.   
للرعاية  المرج  بمجمع  أقيم  ال��ذي  اللقاء 
بتنظيم من منظمة  الشاملة، جاء  االجتماعية 
 ، المرج  صبايا  ومنظمة   ، النسائية  المروج 
المنظمة  ، وبدعم من  المحلية  المرج  وإذاعة 

الليبية للتنمية .
وناقش اللقاء بمشاركة عدد من الصحفيين 
منظمات  وممثلي  والناشطين  واإلعالميين 
المجتمع المدني بالمرج ، عدداً من المواضيع 
المرتبطة بمفهوم خطاب الكراهية وآثاره على 
المجتمع، والسبل المثلى لمعالجة اإلشكاليات 
ال��رأي  إل��ى ح��ري��ة  ب��اإلض��اف��ة  الناجمة ع��ن��ه، 

والتعبير، والمناصرة الرقمية .
هذا وقد تم توزيع المشاركين إلى مجاميع، 
شملت على الصحفيين واإلعالميين والنشطاء 
الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، حيث 
البديلة  الحلول  ،وض��ع  مجموعة  كل  تناقش 
إطار  في  الكراهية  خطاب  لمواجهة  المتزنة 
والتوصيات  المالحظات  وتقديم  تخصصاتهم 
توضيحي  عرض  تقديم  مع  بشأنها  المعالجة 

لمخرجات النقاش.
اللقاء، عدداً  المشاركون في ختام  وأوصى 
شراكة  خلق  ض���رورة  أهمها  التوصيات  م��ن 
الوعي  لزيادة  الشرائح  مختلف  بين  مجتمعية 
عن  ال��وط��ن  مصلحة  تغليب  إل��ى  وال��دع��وة   ،
المصالح الخاصة ، والتأكيد على أهمية إقامة 
المجتمعي  الوعي  لتعزيز  اللقاءات  هذه  مثل 
في مواجهة خطاب الكراهية والمساهمة في 
الناتجة  واالنتهاكات  السلبية  اآلثار  من  الحد 

منه .
كما أوصوا إقامة منصات حقوقية وحمالت 
إعالمية، تعزز مبدأ التعايش السلمي واإلخاء 
المصطلحات  كل  استخدام  وع��دم  والمحبة، 

وتشجيع  ،ودعم  والكراهية  للحقد  تدعو  التي 
السالم  عملية  إحالل  إلى  الداعية  األص��وات 

القادمة للبالد.
يشار إلى أن هذا اللقاء، قد سبقتها لقاءات 
 _ بنغازي   _ درن��ة   ( من  بكال  مماثلة  أخ��رى 
من  سلسلة  ضمن  وذل��ك  طبرق(،  البيضاء_ 
“ماسكتنيش  ل��م��ش��روع  ال��ُم��ن��ف��ذة  ال��ل��ق��اءات 

للمناصرة الرقمية و لحرية التعبير “.
ويأتي المشروع بتنفيذ من المنظمة الليبية 
للتنمية ، وهو ضمن برنامج ” أصوات ُحره ” 
الذى يقام بالشراكة مع معهد  صحافة الحرب 
والسالم و مؤسسة، بندا لالستشارات الدولية، 

وبدعم من حكومة المملكة المتحدة. 

األربعاء؛  اإلمارتية،  دبي  مدينة  في  أُعلن 
نبأ اختيار جامعة بنغازي ضمن قائمة أفضل 

180 جامعة عربية.
ويعّد الحدث األكاديمي، األهم في تاريخ 
جامعتي بنغازي وطرابلس، حيث تم اإلعالن 
عز  الدكتور  بنغازي  جامعة  رئيس  بحضور 
قبل  من  دعوته  تمت  الذي  الدرسي،  الدين 
المنّظمين في مدينة دبي باإلمارات العربية 

المتحدة.
وجاءت جامعة بنغازي في الترتيب 174 
تلتها جامعة طرابلس في المرتبة 177، من 
أخرى  ودولية  عربية  جامعة   1259 أصل 

منافسة.
وق����ال ع��ض��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س ال��دك��ت��ور 
“عزالدين بوسنينة”: “يعّد هذا اإلنجاز األول 
تاريخها..  في  الليبية  للجامعات  نوعه  من 
الدخول ضمن قائمة األفضل هو إنجاز في 
ظل الظروف الحالية ويجب أن ال يكون هو 

الهدف الذي تكتفي به جامعة بنغازي”.
وتابع بوسنينة “العام القادم هناك إنجاز 
نوعِه  م��ن  األول  كذلك  يكون  لربما  آخ��ر، 
إلى أن “هذا  الليبي” مشيًرا  الجامعات  في 
رئيس،  بشكل  فيه  الفضل  يرجع  اإلن��ج��از 
من  وللبُحاث  الخريجين  من  أبنائنا  لسمعة 
أعضاء هيئة التدريس الذين وصل إنجازهم 
الجامعات  ضمن  مستوى  ألع��ل��ى  البحثي 

العربية”.

خالل  الليبية  الصناعة  اتحاد  بحث  
ي���وم االثنين  ال���ذي ع��ق��ده  اج��ت��م��اع��ه  
الصناعية  ال��ب��ح��وث  ب��م��رك��ز  ال��م��اض��ي 
بتاجوراء االستعدادات والترتيبات  التى 
في  "صنع  تظاهرة  إلقامة  اتخادها  تم 
ليبيا" المزمع تنظيمها في  تونس خالل 
نوفمبر 2021   27 – من 23  الفترة 
ليبية  أكثر من 150 شركة  م بمشاركة 
بمختلف القطاعات وعدد من المنظمات 

الدولية.
وت����م خ����الل االج���ت���م���اع اس��ت��ع��راض 
اإلجراءات والترتيبات الالزمة للمشاركة 
ف��رص  ي��ع��زز  ب��م��ا  ال��ت��ظ��اه��رة  تنظيم  و 
التسويق للمنتجات الوطنية في األسواق 
المستهدفة  القطاعات  ودعم  الخارجية 

بالمشاركة.
ال��وزارات  من  عدد  االجتماع  وحضر 
المتخصصة  وال���م���راك���ز  وال��ه��ي��ئ��ات 
وال���ش���رك���ات وال��م��ص��ان��ع م��م��ث��ل��ة عن 

القطاعين العام والخاص  

جامعة بنغازي ضمن أفضل 
180 جامعة عربية

اتحاد الصناعة الليبية يبحث 
الترتيبات الالزمة إلقامة 
تظاهرة صنع في ليبيا 
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ثقافية

الديوان – خاص
التوقيع  القاهرة  المصرية  العاصمة  أعلن في 
على عقد توزيع منشورات دار الرواد الليبية مع 
وتتولى  بمصر  المعارف  دار  الكبرى  المؤسسة 
بموجبه دار المعارف توزيع منشورات دار الرواد 
في كافة منافذ التوزيع بجمهورية مصر العربية. 
عليه  االتفاق  تم  ما  لتنفيذ  أول��ة  خطوة  وف��ي 
مكان  تخصيص  الماضي  الخميس  يوم  تم  فقد 
بارز بمكتبة عبد الخالق ثروت بوسط البلد في 

القاهرة لكتب دار الرواد.
بحضور  عنه  واالع����الن  االت��ف��اق  توقيع  وت��م 
دار  ادارة  مجلس  رئيس  عبده  سعيد  االس��ت��اذ 
المعارف والشركة القومية للتوزيع ورئيس اتحاد 
عذب  مختار  واالس��ت��اذ  المصريين  الناشرين 
واالس��ت��اذ ه��ان��ي ميشيل وك��ذل��ك ك��ل م��ن سالم 
والسفير  ال���رواد  دار  ع��ام  مدير  بطيخ  سعدون 
محمود  االس��ت��اذ  والصحفي  الشماخي  صالح 
البوسيفي واالعالمي االستاذ محمود السوكني . 

دار الرواد للنشر الليبية توقع اتفاق لتوزيع 
منشوراتها مع دار المعارف المصرية

تشكيل لجنة تنظيم إحتفالية “طرابلس عاصمة اإلعالم العربي 2022م”

انتحاب اتحاد الناشرين الليبيين عضو كامل العضوية في االتحاد الدولي للناشرين

مصلحة االثار تواصل جهودها لدعم الحفاظ على التراث الثقافي بتوثيق مواقع جديدة

أص�����در رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة 
بخصوص   )352( رق��م  ق��رار 
إحتفالية  تنظيم  لجنة  تشكيل 
“ط��راب��ل��س ع��اص��م��ة اإلع���الم 

العربي 2022م”
ه�����ذا وج������اء ف����ي ال���م���ادة 
تكون  اللجنة  أن  للقرار  األولى 
والشؤون  الدولة  وزير  برئاسة 
من  كال  وعضوية  السياسية، 
للشؤون  الداخلية  وزارة  وكيل 
السياحة،  وزارة  ووكيل  الفنية، 
ووكيل  الشباب،  وزارة  ووكيل 

المعرفية،  والتنمية  الثقافة 
وع���م���ي���د ب���ل���دي���ة ط���راب���ل���س، 
القابضة  الشركة  عام  ومدير 
اإلدارة  وم��دي��ر  ل��الت��ص��االت، 
ال��ع��رب��ي��ة ب�����وزارة ال��خ��ارج��ي��ة، 
الدولي  التعاون  إدارة  ومدير 
ب������وزارة ال��ث��ق��اف��ة وال��ت��ن��م��ي��ة 
المعرفية، ومدير إدارة اإلعالم 
بمجلس  الحكومي  واالت��ص��ال 
الوزراء، ومندوب عن المؤسسة 
أن  على  لالستثمار،  الليبية 
يكون هناك مقرر يتم تسميته 

عن طريق رئيس اللجنة.
ك���م���ا ج������اء ف�����ي ال����م����ادة 
هذة  تقوم  أن  للقرار  الثانية 
الجهات  مع  بالتنسيق  اللجنة 
ال��ع��الق��ة،  ذات  وال��م��ؤس��س��ات 
طرابلس  إحتفالية  أج��ل  م��ن 
ع��اص��م��ة االع������الم ال��ع��رب��ي 
الترتيبات  وات��خ��اذ   ،2022

والتجهيزات لذلك.
الثالثة على  المادة  وشددت 
أن يعمل بهذا القرار من تاريخ 

صدوره. 

الديوان – خاص 
ح���ض���ر ال���س���ي���د ع���ل���ي ع��وي��ن 
الليبيين  الناشرين  اتحاد  رئيس 
اإلجتماع  الماضي  الخميس  يوم 
العمومية  للجمعية  االف��ت��راض��ي 
في  للناشرين  ال��دول��ي  ل��إلت��ح��اد 

جنيف بسويسرا.
مناقشة  اإلج��ت��م��اع  ف���ي  وت���م 
الدولي  اإلتحاد  تخص  أمور  عدة 
انتخاب  فيه  ت��م  كما  للناشرين 
كعضو  الليبيين  الناشرين  اتحاد 
كامل العضوية في االتحاد الدولي 
عضويته  كانت  ان  بعد  للناشرين 

مؤقتة .
وفي تصريح للسيد علي عوين 
ح��ول االج��ت��م��اع وح��ص��ول اتحاد 
العضوية  علة  الليبيين  الناشرين 

الكاملة قال "بهذه المناسبة أتقدم 
االتحادات  كل  إلى  بداية  بالشكر 
ساندتنا  التي  ال���دول  كافة  وف��ي 
ودع��م��ت��ن��ا ك��م��ا أش��ك��ر ال��س��ي��دة 
الفاضلة / رئيس االتحاد الدولي 
الدائم  تواصلها  على  للناشرين 
وتشجيعها لنا ودعمها الال محدود 

إلتحادنا . 

أيضا  ونشكر  "عوين":  وأضاف 
األمين  بورغينو  خوسيه  السيد 
كل  على  ال��دول��ي  لإلتحاد  ال��ع��ام 
كافة  وتذليل  ودع��م��ه  مجهوداته 
الصعوبات التي واجهتنا.. والشكر 
روان  الفاضلة  لألستاذة  موصول 
في  ما  كل  بذلت  والتي  ال��دب��اس 
مستنداتنا  كافة  لترجمة  وسعها 

وقوانيننا التي نشتغل على ضوءها 
تهنئتها  على  ونشكرها  اآلن  حتى 
كامل  كعضو  بإنتخابنا  وفرحتها 

العضوية .
لكل  الشكر  "ع��وي��ن"  ق��دم  كما 
السادة في اإلتحاد الدولي الذين 
إلتحاد  التهاني  ب��إرس��ال  ب���ادروا 
انتهاء  ح��ال  الليبيين  الناشرين 
ال��ت��ص��وي��ت ب��ال��م��واف��ق��ة، وأخ��ص 
منهم السيد خوسيه األمين العام 

لإلتحاد الدولي. 
عوين"  "ع��ل��ي  السيد  وأخ��ت��ت��م 
ت��ص��ري��ح��ه  ب���أن���ه ي���ه���دي ه��ذا 
اخوته  إلى  الثقة  وهذه  اإلنضمام 
وزمالئه أعضاء الناشرين الليبيين 
من  بالكتاب  المهتمين  ول��ك��اف��ة 

مؤلفين وقارئين وموزعين . 

االث���ار  مصلحة  واص��ل��ت 
بالتعاون مع  سفارة الواليات 
جهودها  ليبيا  في  المتحدة 
التراث  على  الحفاظ  لدعم 
ال��ث��ق��اف��ي م��ن خ���الل أق��ام��ة 
الممولة  المشاريع  من  عدد 

للحفاظ عليه .
االمريكية  السفارة  وقالت 
المنظمة  إن  طرابلس،  في 
االمريكية ASOR ومصلحة 
اآلث����ار ال��ل��ي��ب��ي��ة ، ي��ق��وم��ون 
ل��ألض��رار  تقييم  ب��أع��م��ال 
منطقة  ف���ي  وال���م���خ���اط���ر 

م��ح��ي��ط��ة ب��م��وق��ع ال���ت���راث 
العالمي لليونسكو في قورينة 
علماء  م��ن  مؤلفة  ف��رق  م��ع 
 ، اآلث��ار من مصلحة اآلث��ار 

الشرطة السياحية 
وأوض���ح���ت ال��س��ف��ارة أن 
هذه األعمال نتج عنها توثيق 
وتقييم )56( موقعا رئيسيا 
وحوالي )50( موقعا فرعيا 
تاريخية  ف��ت��رات  إل��ى  ي��ع��ود 
مختلفة من العصور اليونانية 
وال��روم��ان��ي��ة وال��ب��ي��زن��ط��ي��ة 

والعثمانية واإليطالية. 
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

أنين اللذة
لم تشأ تجريب وّدي

قد يؤدي للضياع
فنجوم الليل عندي

نار حّمى والتياع
هكذا قالت ُهنيده
بعدها خّف الدفاع

عندها أغفلت نفسي
ثمَّ عدت في صراع 
يا فتاة الوجد ما لي
من حديث الروح باع
تنهش األشواق قلبي

مثل أسنان الضباع
أنت في عينّي جذٌع
سلَّ قلبي كالُجداع
سال من نحره توٌت

خّض قلبي حين ذاع
سْربلْت عيني رموٌش

لعيوٍن في اتساع
ومضت تجري تقوُل
قدَّ سربالي الخداع
وأنا الصوفيُّ صرت

ذا فؤاد منك الع
ناوليني تمَر نخٍل

إن تمايلِت و ناع
إنَّ من ينظُر فيك

فيه جمر الخمر شاع
ثّم فّكرت قليال

إّن في األمر ابتداع
لو تموتين بجفني! 

أجعل األعين قاع
أنثر الكافور حّبا

ماع يسألوا،  قلت الدِّ
ندبة الحّب القديم

ماع ومصاٌب بالدُّ
عتمة في كّل قلب
دونها ماذا الشعاع

صاغه البعض وقوعا
وهو في األصل ارتفاع
إن يكن للحبِّ معنى
فهو عند الحّب ضاع

 يا شمس الصباح
يا أناشيد الرياح

يا عصافير الجناح
أخبروهم بأننا

الزلنا ُنقاوم
ولو طال الِكفاح
أخبروهم بأنهم

لن يثنوا عزيمتنا
بكالمهم

غير الُمباح
أخبروهم بأننا

ال يواتينا البراح
سنظل نحلق
حتى نرسو

على شواطئ
المستراح
كيف نكُل

ونحن نصحوا
كل يوٍم

على، حي على الفالح

■ بقلم :محمد ساسي العياط 

الحنان

رسالة من مخلد

■ بقلم: حميدة الزوي 

■ بقلم : جبريل ادبيش 

كأّن تطأ قدماك أرًض دافئًة بعد عناٍء بارد 
تشّبث ِبخطواتك طيلة الطريق، كأّن تلتقط 
أصابعك لحًن هادئاً بعد صخٍب ِمن األيام 
اّلتي تِقف فوَق رأِسك، هي َكإلتقاط أنفاس، 
عمرك  ِن��ص��ف  منك  أخ���ذت  ه��رول��ة  بعد 
أّن تقع عيناك علٰى شيٍء خاِفت،  ووزنُ��ك، 
عيناَك اّلتي اعتادت علٰى األضواء الفاقعة 
بُقعة  الُجغرافية في  أّن تضعك  الُمزعجة، 
لينة تُخالف قوانين بالدك القاسية، هكذا 

شّققها  خشنة  يٍد  فوق  ناعمة  لَمسة  هي، 
التعب، ابتسامة لطيفة ترميها عليك الحياة 
فجأة  أماُمك  تُسرد  ح��روٌف  أو  بعيد،  من 
في لحظة كِبت عجزَت فيها عن إخراج ما 
فيك  َسيلمس  حنُون،  هو  ما  ُكل  ِبداخِلك، 
ألنك  تتخطاه  لّن  شيء  عنك،  رغماً  شيئاً 
دون  وم��ن  طلب  دون  أت��اَك  ألن��ه  تحتاُجه، 
ماهو  ُك��ل  التعب،  فم  من  أن��َت  تنتزعُه  أن 
حتٰى  أو  فعل،  أو  كان  كلمة  لطيف،  حنون 

نظرة اخترقت الجموع ووقعت عليك، النها 
كتفك  علٰى  يربُت  من  تحتاج  أنت  ُكم  تعلم 
حتٰى لو كان عن طريق نظرة، إّن ُكل شعور 
حنان  لحظة  يُضاهي  ال  الحياة  في  جميل 
في الوقت الُمناسب، الحنية أجنحة تلتصق 
الطيران،  عن  أن��َت  تعجز  عندما  ِبجلدك 
ُكل  بين  من  تميُّزك  جذابة  مالمح  تهبُك 
حنون  ه��و  م��ن  ُك��ل  ِل��ذل��ك،  األرض،  قساة 

جميل، جداً.

أول مرة  بدأت  أن  ثالثة أشهر مرت منذ 
أتحسس ذلك الشعور المر في صدري، بداية 
كان خفيفا، كان كنقطة ضئيلة سوداء تتوسط 
واألخ���رى؛  الفينة  بين  ب��وخ��زي  تقوم  قلبي، 
تضايقت منها قليال ولكن لم أعرها اهتماما، 
فضلت التعايش معها على أن أواجها وأجد ما 

يمكنني أن أنظفها به.
مر يوم و يومين، أسبوع وأسبوعين، شهر 
تراكمت  حتى  يمر  ال��زم��ن  وت��وال��ى  وشهرين 
في  ال��م��رارة  انتشار  بتراكمها  فكان  األي���ام 
صدري بعد أن توسعت تلك النقطة السوداء 
من  بوشاح  كامال  قلبي  غطت  حتى  الضئيلة 
سواد ألقى بمرارته على كامل صدري فلم يعد 
يطيب لي العيش بعد ذلك ولم أعد متحمسا 
لفكرة أخذ الشهادة الثانوية كما كنت فلم يعد 
ألي شيء معنى عندي بعد ما حدث في ذلك 

الشهر المعلوم في تلك السنة المعلومة.
ذات صباح استيقظت من النوم كعادة يوميا 
استحممت، أفطرت، وقابلت المرآة التي غبت 
عنها ألكثر من شهرين؛ أردت أن أرتب شكلي 
قليال فلم يدخل شعري مشط وال مقص منذ 
فال  غياب  بعد  ال��م��رآة  قابلت  أش��ه��ر؛  ثالثة 
أن  فقررت  اليوم  ذلك  ببالي  خطر  ما  أدري 
ألقي نظرة على شخصي المنعكس في المرآة، 
قررت أن أراه أن اطمئن لحاله وأحواله، نظرت 
للمرآة فلم أجدني، بحثت عني يمينا ويسارا 
فلم أراني، وبشيء من الال مباالة وجهت لكمة 
بلكمة  خلفها  من  تباغتني  بيد  ف��اذا  للمرآة 

قابلت لكمتي وقبضة التصقت بقبضتي.
قصده  من  هو  لعله  المسخ،  ذلك  قابلني 
بشكله  قابلني  ذاك،  العظيم  كتابه  في  كافكا 
المفزع وجسده الهزيل وشعره الكثيف ولحيته 
الحمالن  كفرو  مزغبة  كانت  التي  اليانعة 
نتج  شاحبا  بياضا  لونه  اكتسب  الصغيرة، 
غزت  غرفته،  زاوي��ة  في  الدائم  اختبائه  عن 
كبيرتان  س��وداوان  هالتان  الشاخصتان  عيناه 
احاطت جفونه حتى خبأت بياض عيناه الذي 
اللتان  عينيه  احمرار  بفعل  بالفعل  كان مخبأ 
تغصان بالدموع المكبوتة..  عرفتني هذا أنا 

كان ينظر ألنا.
الدراسية خرجت  مسيرتي  في  مرة  ألول 
من البيت للمدرسة ولم أذهب اليها )عكست( 
وهذه الكلمة تعني التغيب عن المدرسة دون 
المدرسة..   إدارة  وال  األه��ل  من  مسبق  علم 
لالختباء  مكان  أي  أقصد  لم  ولكني  عكست 
ألشهر  ذه��ب��ت  ب��ل  الطلبة.  ب��اق��ي  يفعل  كما 
المسمى  الرئيسي  الطريق  مفترق طرق على 
الشهيرة  )النم(  شجرة  وتحت  المطار  طريق 
التي كانت تظلله جلست واخذت أراقب  تلك 
والذاهبين  والواقفين  المرور  واشارة  الطريق 
واس��الك  وال��س��ح��اب  وال��ط��ي��ور  والجالسين 
تحملها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  واألع���م���دة  ال��ك��ه��رب��اء 
والرصيف واالعشاب التي كانت تتخلله ودودة 
فنزل  نار جوعها  به  تطفي  ما  لتجد  خرجت 
عليها طير أخذها هي وجوعها وذرات الغبار 
جهاز  شغل  وش��خ��ص  والساكنة  المتطايرة 
الستيريو الخاص بسيارته بأعلى صوت وزوج 
طفل  شعر  يسحب  وطفل  زوجته  في  يصيح 

آخر وسيارة مسرعة وصوت بوقها ال يسكت 
ومؤشراتها األربعة تفرقع ومتسول يتجول بين 
السيارات حاجة لله يا محسنين وطنين ذبابة 
تسرح بين أكياس العفن وشخص يقف مدخنا 
صاح  سيارة  أمامه  من  مرت  وكلما  بشراهة 
القدام الله يرحم والديك وآخر يسير والعرق 

ينز عنه جبينه نزا.....
راقبت كل شيء وكل شيء كان شاحبا بال 
ألوان فقد غادرت األلوان عيناي منذ فترة، و 

أنا عالق بين األبيض واألسود.
أعجبني مشهد الدودة التي ترمي بطرف 
وت��س��ح��ب اآلخ����ر ل��ت��ه��رب م���ن ق���دره���ا بكل 
ذلك،  تفعل  وفقط  لألمام  تهرب  س��ذاج��ة..  
تعلم  وكأنها  تفعله  ذلك،  تريد  كأنها  و  تفعله 
بأنها تهرب لألمام، تهرب لنهايتها وهي تعلم 

ولكنها تريد االسراع في ذلك.
أرمي  لم  المنزل؛  ودخلت  أدراج��ي  عدت 
السالم عندما اقتحمت صالة المنزل فتعثرت 
وتفطنت لي أمي التي كانت منهمكة بالمطبخ 
أهال وسعال  )يا  بكل سعادة  وقالت  فخرجت 
الال  من  بنظرة  حدجتها  ولكني    .. بوليدي( 
غرفتي  ودخلت  اهتماما  اعرها  ول��م  مباالة 
بين  وارت��م��ي��ت  نفسي  على  ال��ب��اب  وأق��ف��ل��ت 

أحضان سريري وغطيت في نوم عميق.
)س��ام��ي ن���وض س��ل��م ول��ي��دي ه��ي��ا وق��ت 

غداء(.. ال أريد يا أمي فقط أتركيني أنام..
نحكي  نبي  وليدي  يا  الباب  افتح  )سامي 
امعاك(.. الال يا أمي لن أفتح أرجوك اتركيني 

لحالي..
)سامي نوض سلم وليدي وقت عشاء الله 

يربحك هيا(.. لم أرد وفضلت السكوت..
بابا  س��ل��م  ال��ب��اب  أف��ت��ح  حبيبي  )س��ام��ي 
وفضلت  أرد  لم  بس(..  امعاك  نحكي  خليني 

السكوت..
)سامي يا وليدي باهي رد عليا بس سلم 
وليدي رد بس(.. فتنازلت هذه المرة ورددت.. 
أنا حي يا أمي ال أريد شيء ال عشاء وال غيره 

فقط اتركيني ألنام..
هبط الليل وسكن البيت في سباته اليومي 
واستيقظ شيطاني وقال لي هلم هيا نفذ ما 

نويت تنفيذه..
تعرضت قبل أيام لكدمة في رجلي جراء 
سقوطي عن الدرج وصرف لي الطبيب على 
وم��ض��ادات  المسكنات  م��ن  مجموعة  إث��ره��ا 

االلتهاب..
ال��دواء  أشرطة  وأخ��رج��ت  درج��ي  فتحت 
وقررت بانها ستكون طريقي التي سأهرب بها 

لألمام بابتالعها دفعة واحدة..
أخذت قلما وسحبت ورقة وجلست وبدأت 

أكتب..
"سأكتب رسالة انتحاري بعد يوم واحد من 

انتحاري..
بدأت يدي باالرتعاش لعل ذلك كان ليقينها 

بأن هذه المرة هي حقيقة مجردة.
يدي ترتعش وأنا أكتب..

سأكتب فيها ما سأراه بعد انتحاري..
أخبرهم  للموت،  التواقين  سأبعث ألولئك 
عفن  لترك  بالمسارعة  أنصحهم  و  بموتي 

أنني معذب  و  بأنني مت  الدنيا.. سأخبرهم 
مخلد في الجحيم..

يدي ترتعش وأنا أكتب..
سأخبركم بأن الجحيم جميل.. به المئات 
من الشياطين الحمراء الجميلة، به مردة من 

جان وعفاريت من نار..
يدي ترتعش وأنا أكتب..

سأخبركم بأن للجحيم حرارة تفوق حرارة 
الشمس أضعاف مضاعفة، بل سأخبرهم بأن 
الشمس هي مجرد جمرة من جمرات الجحيم 

المتناثرة..
يدي ترتعش وأنا أكتب..

وجهي  تلفح  م���رت���اح..  ب��أن��ي  س��أخ��ب��رك��م 
النيران و تذيب جلدي الحمم.. 

فيه  جعت  كلما  الجحيم  ب��أن  سأخبرهم 
أكلت من ثمرة طلعها كرؤوس الشياطين..

و كلما عطشت شربت من ماء حار كالمهل 
يشوي الوجوه  

سأخبركم عن الويل!!
أتعرفون ما هو الويل؟.. 

الجحيم  يشق  حميم  من  وادي  هو  الويل 
يدفعونك  والشياطين،  الجان  حوله  تتراقص 
عن  لحمك  سقط  وق��د  فتخرج  فيه  لتغوص 
عظمك الذي أصبح فحما أسودا وال تموت!!.. 

أتدري لماذا؟....  ألنك مخلد.
كنت  ول��و  حتى  وص��ل��ت  ب��أن��ي  سأخبركم 
أن��ي وص��ل��ت..   وصلت  المهم  لكن  و  معذبا 
الدنيا،  فعلها، هربت من  تمكنت من  للنهاية، 
هربت من أالعيبها، فمن اليوم لن أكون مرتهنا 

بمصير أجهله..
يدي ترتعش وأنا أكتب..

أردت  فلعلي  ذل��ك  أكتب  ل��م��اذا  أدري  ال 
العذاب لكل من يقرأ هذا من بعدي..

آخر  كتبت  بنفسي،  نهايتي  كتبت  فقد 
فصول قصتي..

ولكن ال  و أشوى  أعذب  أنا  وها  انتحرت 
يهم، المهم أن كل شيء قد انتهى..

أنا أعلم ما سأالقيه غدا و  ال يهم فاآلن 
بعد غد و اليوم الذي بعده..

فرجا  أنتظر  فلن  ال��ع��ذاب  اال  أالق��ي  ل��ن 
أنتظر  ولن  موعودا  هناء  أنتظر  لن  و  ك��اذب 

فرحة زائلة.. أنا مخلد معذب مرتاح البال..
طوبى للمنتحرين.. حتى وان كانت طوبى 
شجرة من الجنة فلكم ما يقابلها من الجحيم 
يا معشر المنتحرين.. لكم الزقوم  هنيئا مريئا
_أكملت رسالتي وقد ارتسمت في مخيلتي 
الخلود  العذاب، عن  صورة عن الجحيم، عن 
ما  كل  عن  الموقف،  ذلك  هول  عن  األحمر، 

فيه....
أخذت أسناني تصطك ويدي ترتعش بقوة 
حتى أني فقدت السيطرة تماما...  نال مني 

الرعب..
في  الدنيا  صغرت  سأالقيه  مما  الرعب 

عيني بل اضمحلت وتغير فجأة كل شيء..
ال.. ال أريد االنتحار.. ال.. ال أريد الذهاب 

للجحيم..
فتحت باب الغرفة وأسرعت هاجما بفرح 

على أمي..

ال يواتينا البراح
■ بقلم: ُرقية مفتاح 
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الزعيم الليبي المناضل / محمد طارق الطرابلسي

هذا القائد الزعيم محمد الطرابلسي 
حسب   ) االفريقي  بطارق   ( الملقب   �
انجازات  ما ورد في سيرته فقد حقق 
كثيرة وعظيمه اثناء تواجده في الجيش 
المثال  سبيل  على  منها   ، ال��س��ع��ودي 
االرك��ان  رئ��اس��ة  بتأسيس  ق��ام  اوال:�   �
ساهم  ث��ان��ي��ا:�    � ال��س��ع��ودي  بالجيش 
للفرسان  االول���ى  الفرقة  تشكيل  ف��ي 
الجيش  تأسيس  في  ش��ارك  ثالثا:�    �
� راب���ع���ا:� درب  ال��ن��ظ��ام��ي  ال��س��ع��ودي 
االلوية العسكرية االفريقية في الجيش 
الزي  بتوحيد  قام  خامسا:�   � السعودي 
� سادسا:�  السعودي  للجيش  العسكري 
تولى استبدال الغترة والعقال ، بالبريه � 
الطاقية العسكرية � سابعا:� سن النظام 
ثامنا:�   � السعودي  للجيش  العسكري 
كما انه تقلد القائد والزعيم العسكري � 
محمد طارق الطرابلسي � عدة مناصب 
قيادية من بينها � 1 � منصب اول رئيس 
العربية  بالمملكة  لجيش  حرب  ارك��ان 
 ، وتعليمات  اوام��ر  على  بناء  السعودية 
الملك عبد العزيز � 2 � ثم تقلد منصب 
بالجيش  العسكرية  العمليات  م��دي��ر 
منصب  تقلد  اي��ض��ا   �  3  � ال��س��ع��ودي 
لقد   � السعودي  الجيش  في  مستشار 
 � اضافها  فعالة  مساهمات  ل��ه  كانت 
الملقب   � الطرابلسي  ط���ارق  محمد 
بطارق االفريقي � الى الجيش السعودي 
، من حيث تطويره في كافة المجاالت 
قد  بانه  عهده  في  عرف  إذ  المختلفة 
عرفها  وثبة  السعودي  بالجيش  وث��ب 
ك��ل م��ن واك��ب عصره ، ف��الزال��ت اث��ره 
محفوظة في  ادارات الجيوش السعودية 
عبر  وتخصصاتها  صنوفها  بمختلف 
من   ، السعودي  الجيش  تطوير  تاريخ 
الضبط والربط والحزم والعزم الشديد 
 � كان  هكذا   ، العسكرية  المهمات  في 
الملقب   � االص��ل  الليبي  ط��ارق  محمد 
صفات  يحمل    ) االفريقي  ب��ط��ارق   (
قيادية مفعمة بالحنكة والذكاء وذا قوة 
كل  على  احترامها  تفرض  شخصية  

من عرفها عن قرب � كان يعمل الزعيم 
داهمته  ان  ال��ى   ، وتفان  اخ��الص  بكل 
الشيخوخة ، فأحيل بعدئذ الى التقاعد 
، فعاد حينذاك الى دمشق ، حيث عكف ، 
على  قراءة الكتب والصحف والمجالت 
المختلفة ، وكذلك لذهابه ما بين الفينة 
واالخرى الى أندية اصدقائه واصحابه 
، الى ان توفاه االجل عن عمر ناهز 67 
عاما حيث دفن هناك بسورية � اال انه 
كان  قد حصل جدل واسع بعد وفاته ، 
بين عدة دول ، في اصل هذا الفارس 
بانه  المغوار فكل دولة  تدعي  والبطل 
 ، السعودية  م��ن  ب��داي��ة   ، لها  او  منها 
لخ  والنيجيرية    ، والسودان   ، وسوريا 
والحازم  القوي  ال��رد  ج��اء  ان��ه  اال   �  !!
من  شائبة  تشوبه  ال  ،ال��ت��ي  وال��ق��اط��ع 
التي زوجها والدها  الوحيدة  ابنته  قبل 
منتسبي  من  المكرمة  مكة  ابناء  الحد 
بن  ابراهيم   � المفتش   � الدفاع  وزارة 
ابنته ) نعمات (  انها   � بليقن  الله  عبد 
 � الرياض  في  زوجها  مع  تعيش  والتي 
حيث قامة برواية قصة والدها ، وذلك 
عبر اللقاء التي اجرته معها ، صحيفة 
فيها  قالت  والتي   ، السعودية  الجزيرة 
ويحمل   � ج��د  ع��ن  اب��ا  ليبي  وال���دي   (
االجل  توفاه  وقد   � السورية  الجنسية 
خالل  وم��ن   �) 1955م  ع��ام  بسوريا 
انه قد  يبدوا  النضالية  تفحص سيرته 
كل  م��ن  المناضلين  بمصاحبة  اق��ت��رن 
 ، المثال  ، على سبيل  العربية  االقطار 
كان يجالس � الزعيم التونسي المناضل 
 � بورقيبة  الحبيب   � الكبير  والمجاهد 
الكبير  والمجاهد  المغربي  والمناضل 
امين  والحاج   � الخطابي  الكريم  � عبد 
 � الفلسطينية  الديار  مفتي   � الحسيني 
في صالون  يجتمعون  كانوا  ، حيث  لخ 
 � السعداوي  بشير   � الكبير  المناضل   �
وغيرهم   � سوريا  في  يقيم  كان  عندما 
اهتمامه  إط��ار  وف��ي   � المناضلين  من 
بالشأن  المتعلقة  االم���ور  ك��ل  بمتابعة 
الحضور  ،اع��ت��زم  واالس��الم��ي  العربي 

عقد  ،ال��ذي  االول  االسالمي  للمؤتمر 
القدس  مدينة  ح��ول   ، المقدس  ببيت 
ال��ى  ح��ض��وره  ف��ك��ان   � س��ن��ة 1931م 
 ، العالم  في  الشخصيات  كبار  جانب 
 ( الملقب   � ط��ارق  محمد  الزعيم  ك��ان 
بطارق االفريقي ( محل اهتمام من قبل 
الباحثين  والصحفيين  الكتاب  بعض 
والمؤرخين العرب ، اذكر بعضهم على 
الرحمن  عبد   � المؤرخ   � المثال  سبيل 
بالخير   الله  عبد   � والمؤرخ   � الرويشد 
 � � الكاتب واالدي��ب الكبير  � وكتب عنه 
 � كتابه  � في  المصراتي  علي مصطفى 
لقد   � وغيرهم   � الظل  في  شخصيات 
اصيب � الزعيم � فجأة اثناء العمل في 
نتيجة  وذل��ك  بالشلل  االخ��ي��رة   الفترة 
ألصابته بجلطة دماغية ظل يعاني منها 
طيلة خمسة سنوات ، حينئذ طلب من 
الملك عبد العزيز المؤسس ، طيب الله 
ثراه ، التقاعد ، فعاد بعدئذ الى سورية 
حيث مكث فيها بقية حياته الى ان توفاه 
الله ودفن بدمشق عام 1955م بوفاته 
الصفحات  اعظم  م��ن  صفحة  طويت 
قريب  وق��ت  ال��ى  ظلت  التي  النضالية 
قبل  من  التجاهل  او  النسيان  طي  في 
الكثيرين عن حياة هذا البطل والزعيم 
العثماني  والضابط  والمناضل  والقائد 
الليبي الفذ � محمد طارق عبد القادر 
الطرابلسي � ) رحمه الله رحمة واسعة 
واسكنه فسيح جنانه وجعله مع الشهداء 

والصديقين (     
المصادر  :�

1 �  رواية ابنته ) نعمات ( في صحيفة 
الجزيرة السعودية . �

2 �  وثيقة وزارة الدفاع بالسعودية � 
في غرة رجب 27 � 6 � 1358ه�

3 �  كتب عنه / المؤرخ � عبدالرحمن 
الرويشد �

 � السعودي  المؤرخ   / عنه  كتب   �  5
عبدالله بالخير 

6 � كتب عنه / الكاتب واالديب الليبي 
/ علي مصطفى المصراتي

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 
3

قائما  زال  ال  ال��ذي  العتيق  المسجد  ه��ذا 
روح  يتنفس  زال  ال  وال��ذي   ، أوجلة  بمدينة 
ازمنة  به عبر  االس��الم من خالل ما احتفظ 
غابرة وكأنه يحاكي من خالله زمن الفتوحات 
االسالمية ، وقد اسسه ، القائد العسكري ، 
والصحابي الجليل � عبدالله بن سعد بن ابي 
السرح القرشي � وهو اخو عثمان بن عفان � 
من الرضاعة وقد ولى مصر في عهد خالفته 
� اما امه فهي / مهانة بنت جابر � من قبيلة 
االشاعرة � لقد اسلم عبدالله ابن ابي السرح 
، اول مرة قبل صلح الحديبية ، ثم هاجر الى 
المدينة المنورة ، وكان حسن االسالم وموضع 
ثقة النبي عليه السالم ، حيث اسند اليه مهمة 
� كتابة الوحي � مع عدد من الصحابة الكتاب � 
ويذكر ان هناك رواية تذكر � وفاة عبدالله ابن 
ابي السرح ودفنه بمنطقة ) أوجله ( بجانب او 

داخل مسجده العتيق ���������� ) المحرر (

بها  اعترفت  التي   ، المعارك  اول��ى  ه��ذه   
ال��م��ص��ادر االي��ط��ال��ي��ة ، ب���ان وض���ع ال��ق��وات 
بعد   ، سهال  يكن  ل��م   ، االيطالية  العسكرية 
 ( الكبرى  المعركة  اثناء  التي جرت  االح��داث 
الهاني ( شارع الشط � التي جرت احداثها في 
23 � اكتوبر � 1911م � وما اعقبها من نتائج 
خطيرة ادت الى زعزعة مركز العدو واضعاف 
روحه المعنوية ، وخيبة امله فيما كان يتخيله 
من سهولة االحتالل ، وانعدام المقاومة ، وكان 
اصدر  قد  الحملة  قائد   ) نيفا  كا   ( الجنرال 
واالره���اب  القمع  وس��ائ��ل  ك��ل  باتخاذ  اوام���ره 
عن  واجالئهم  السالح  من  االه��ال��ي  وتجريد 
المواقع الخلفية للجنود االيطاليين ، مع تدمير 
وتم   ، المواطنين  ونفي   ، واحراقها  المساكن 
 ، االره���اب  م��ن  ج��و  ف��ي  العملية  ه��ذه  تنفيذ 
واعتقال اكثر من الفي شخص ، كما نفذ حكم 
ضاقت  ،وق��د  المواطنين  بعض  في  االع���دام 
المتعذر  من  كان  ولما   ( بالمعتقلين  السجون 
فقد   ) طرابلس  في  المعتقلين  جميع  حفظ  
موافقة  على  للحصول  االج����راءات  ات��خ��ذت 
ال��ح��ك��وم��ة ال��م��رك��زي��ة وذل���ك ال رس��ال��ه��م ال��ى 
منه  يوم 25  وفي مساء   ، االيطالية  السجون 
سافر الفوج االول الذي كان يتألف من ستمائة 
� هذه صفحة   ) الى جزيرة ) ترستي  شخص 
ابان االستعمار االيطالي  من صفحات البؤس 
البغيض ، التي تعرض لها ابناء الوطن ، رغم 
ذلك ظلة معارك التحرير ضد المحتل االيطالي 

مستمرة الى ان تحرر الوطن  ����� ) المحرر ( 
   � المراجع :�  د خليفه التليسي � وكتابه � 

من معارك الجهاد في ليبيا 1980م

)   من معالم الصحراء الليبية  (

) من معارك الجهاد (

المسجد العتيق  �  بأوجله

في  مثل  هذا الشهر �  
اكتوبر  � 1911م 

) معركة  الهاني  �  طرابلس (
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حوادث

مدير اإلدارة العامة للبحث الجنائي يضع اللمسات األخيرة ألطالق 
الخطة األمنية الجديدة بمشاركة أجهزة امنية

قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي ينجح في القبض على 
رئيس تشكيل عصابي يمتهن سرقة السيارات بالمدينة

قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغ�ازي يضبط مصنع خمور بمنطقة الطلحية 

الديوان \ خاص
اإلدارة  م��دي��ر  ت��اب��ع 
العامة للبحث الجنائي 
الجارية  االستعدادات 
إلط����������الق ال���خ���ط���ط 
التي  ل����إلدارة  األم��ن��ي��ة 
الداخلية  وزي��ر  أص��در 
ب���ح���ك���وم���ة ال����وح����دة 
ال���وط���ن���ي���ة ت��ع��ل��ي��م��ات��ه 
جميع  ال����ى  ال��م��وج��ه 
والمديريات  االدارات 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ف���روع 
اإلدارة في كافة المدن 

لتنفيذها.
ج�����اء ذل�����ك خ���الل 
مدير  ع��ق��ده  اج��ت��م��اع 
للبحث  العامة  اإلدارة 
ال���ج���ن���ائ���ي ال��ع��ق��ي��د 
بحسب  هويدي  صالح 
م���ا ذك�����رت ال��ص��ف��ح��ة 
ال���رس���م���ي���ة ل�������إلدارة 
التي  و  فيسبوك  علي 
االجتماع  ان  أوضحت 

ض���م م���ع���اون���ي م��دي��ر 
الفروع  ورؤساء  اإلدارة 
واألق��س��ام وال��وح��دات 
وال��م��ك��ات��ب وذل���ك يوم 
داخل  الماضي  اإلثنين 
بمنطقة  اإلدارة  مقر 
مدينة  ف���ي  ال���ه���واري 

بنغازي.
وزارة  وك��ي��ل  وك����ان 
ال���داخ���ل���ي���ة ل��ل��ش��ؤون 

ال���ف���ن���ي���ة ق����د أص����در 
لجميع  تعليماته  بدوره 
األجهزة للمساهمة في 

العمل االمني.
وناقش مدير اإلدارة 
العامة للبحث الجنائي 
هويدي  صالح  العقيد 
مع  الصفحة  بحسب 
لالجتماع  الحاضرين 
في  األخيرة  اللمسات 

تنقسم  ال��ت��ي  ال��خ��ط��ة 
و  )أ(  الخطة   .. إل��ي 
خصصت  وال��ت��ي  )ب( 
األول��������������ى ل�����داخ�����ل 
الثانية  بينما  ال��م��دن 
البوابات  ستستهدف 
وال����ط����رق ال��س��اح��ل��ي��ة 

والصحراوية.
وأصدر مدير اإلدارة 
تعليماته بإطالق حملة 

وغير  ال��ظ��اه��ر  األم���ن 
مدينة  لتأمين  الظاهر 
القبض  بهدف  بنغازي 
ع����ل����ى ال���م���ط���ل���وب���ي���ن 
الضبط  أوام��ر  وتنفيذ 
واإلح���ض���ار ال��ص��ادرة 
ع��ن ال��م��ح��ام��ي ال��ع��ام 
ب��م��ح��ك��م��ة اس��ت��ئ��ن��اف 
ب����ن����غ����ازي وم��خ��ت��ل��ف 
ال���ن���ي���اب���ات ال��ج��زئ��ي��ة 

بالمدن.
ك���م���ا ش�����دد م��دي��ر 
أن  ع����ل����ى  اإلدارة 
للحد  ت��ه��دف  ال��خ��ط��ة 
السلبية  الظواهر  من 
ب��ال��م��دي��ن��ة وم��س��ان��دة 
الضبطية  األج���ه���زة 
بمهامها  ال��ق��ي��ام  ف��ي 
للحفاظ  بها  المنوطة 
على حالة األمن الذي 
بشكل  ل��ي��ب��ي��ا  ت��ع��ي��ش��ه 
بنغازي  وم��دي��ن��ة  ع��ام 

خاصة.

الديوان \ خاص
ق��ال��ت م��دي��ري��ة ام����ن ب��ن��غ��ازي 
قسم  إل���ى  وردت  م��ع��ل��وم��ات  ان 
حول  لها  التابع  العامة  التحريات 
لعدة  المطلوبين  االشخاص  أح��د 
ذمة  على  بالمدينة  شرطة  مراكز 
محاضر سرقة أكثر من ٢٠ مركبة 

آلية.
ع��ل��ي��ه وب���ح���س���ب م����ا ذك����رت 
مكتبها  صفحة  عبر  ال��م��دي��ري��ة 
اإلع���الم���ي ع��ل��ى ف��ي��س��ب��وك تم 
تكليف أعضاء التحريات بالبحث 
والتحري عن الشخص المطلوب 

تواجده  وبالفعل تم تحديد مكان 
تم ضبط  محكم  كمين  وب��إع��داد 
التشكيل  يترأس  ال��ذي  الشخص 
افراد  باقي  أن  مؤكده  العصابي 
قبل  م��ن  ضبطهم  ت��م  التشكيل 
االدارة العامة للبحث الجنائي في 

وقت سابق.
و تابعت المديرية انه باالنتقال 
به الى القسم واالستدالل معه 
تم  و  ال��ي��ه  نسب  بما  اع��ت��رف 
اتخاذ كافة االجراءات القانونية 
ال���ى جهات  إح��ال��ت��ه  و  ح��ي��ال��ه 

االختصاص .

الديوان \ خاص
البحث  اعمال  مواصلة  إط��ار  فى 
إلحكام  المعلومات  وجمع  والتحري 
لمواجهة  بالمدينة  األمنية  السيطرة 
كافة أشكال الجريمة بشتى صورها. 
الجنائي  البحث  قسم  جهود  أسفرت 
ب��م��دي��ري��ة ام���ن ب��ن��غ��ازي ع��ن ضبط 
الخمور  مصانع  أكبر  من  يُعد  مصنع 
داخل مدينة بنغازي بحسب ما ذكرت 
األمني  لإلعالم  الرسمية  الصفحة 

بالمديرية عبر فيسبوك.
بالمديرية  األم��ن��ي  االع���الم  وأك���د 
من  وردت  م��ا  ع��ق��ب  ج���اء  ذل���ك  ان 
معلومات من الوحدات التابعة للقسم 
مصانع  أكبر  من  مصنع  بوجود  تفيد 
يتم  الطلحية  منطقة  داخ��ل  الخمور 
توزيع الخمور من خالله داخل مناطق 

مدينة بنغازي. 

أوضح  المعلومات  ه��ذه  ورود  ف��ور 
اصدر  القسم  رئيس  األمني  االع��الم 
تعليماته عقب اتخاذ كافة اإلجراءات 
قوة  ب��إع��داد  اإلذن  اخ��ذ  و  ال��الزم��ة 
في  متمثلة  القسم  داخ��ل  من  كبيرة 
المصنع  ومداهمة  ال��وح��دات  جميع 
ح��ي��ث اس��ف��رت ج��ه��ود ال���رج���ال عن 

ض��ب��ط االش���خ���اص ال��ق��ائ��م��ي��ن على 
بينهم  من  مشروع  غير  النشاط  هذا 
ش��خ��ص س���ودان���ي ال��ج��ن��س��ي��ة ك��ان��وا 
تم  ان��ه  مؤكدا  ظاهر  سكر  حالة  في 
تحريز كامل الكمية ومعدات المصنع 
و اتخذت اإلجراءات النظامية حسب 

اإلجراءات القانونية الُمتبعة .

الديوان \ خاص
تمّكن قسم التحريات العامة بمديرية امن 
بنغازي من القبض على متهم هارب مطلوب 
قضية  أخ��ره��ا  مختلفة  قضايا  ذم��ة  على 

الشروع بالقتل وانتهاك ُحرمة منزل.
التابع  األم��ن��ي  االع���الم  مكتب  وبحسب 
القوات  قامت  فقد  بنغازي  ام��ن  لمديرية 
عقب  لضبطه  للمتهم  كمين  بإعداد  األمنية 
البركة  ش��رط��ة  م��رك��ز  م��ن  محضر  إح��ال��ة 
العتدائه على عائلة بمنطقة الكيش ببنغازي 
وضرب  منزلهم  لحرمة  انتهاكه  خ��الل  من 
االب وجر االم خارج المنزل في محاولة منه 
العائلة(  )ابنة  الفتاة  وطعن  بسكين  لذبحها 

بنفس السكين.
وب���ع���د ال���ت���ح���ري واالس�����ت�����دالل وج��م��ع 
ضبط  م��ن  ال��ع��ن��اص��ر  تمكنت  ال��م��ع��ل��وم��ات 
المركبة االلية التي كان يستقلها في منطقة 
الرويسات وعليها أثار الجريمة التي ارتكبها 
القوات  ان��ه  اك��دت  التي  المديرية  بحسب 
االمنية كثفت من عملها فور وقوع الجريمة 
أمام  من  المتهم  على  القبض  من  لتتمكن 

منزله في منطقة بودزيرة.
مكتبها  ع��ب��ر  االم����ن  م��دي��ري��ة  وت��اب��ع��ت 
اعترف  معه  التحقيق  خالل  انه  اإلعالمي 
انتهاك  واخرها  إليه  المنسوبة  التهم  بكامل 
حرمة المنزل والشروع في القتل باإلضافة 

لتعاطي المخدرات.

الديوان \ خاص
ب��اإلدارة  الجنائية  المباحث  قسم  انجز 
ناجحة  مداهمة  الجنائي  للبحث  العامة 
بمدينة  بوهديمة  منطقة  في  المنازل  الحد 
العصابات  اح���دي  تتخذه  وال���ذي  بنغازي 
بحسب  المحلية  ال��خ��م��ور  إلن��ت��اج  مصنعا 
المتحدث  العرفي  ول��ي��د  ض��اب��ط  مساعد 

الرسمي باسم اإلدارة .
اثناء  انه  الديوان  لصحيفة  قال  العرفي 
المداهمة التي حدث اثناءها مقاومة عنيفة 
من العصابة التي تدير المكان جري تحريز 
٣٠ جالون جاهز ومعد للبيع إضافة لكميات 
اخري غير جاهزة ناهيك عن مصنع متكامل 

لصناعة المسكرات.

قسم التحريات العامة يقبض على 
مجرم مطلوب عقب اعتدائه على 
عائلة ومحاولة ذبح امرأة بسكين

المباحث الجنائية باإلدارة العامة 
للبحث الجنائي تداهم مصنع 

مصنعا للخمور في مدينة بنغازي
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الشفيع  "عبد  الرياضة  وزي��ر  تابع 
وتطوير  الصيانة  أع��م��ال  الجويفي" 
ال��م��ل��ع��ب ال��رئ��ي��س��ي ل��ن��ادي األخ��ض��ر  
بمدينة البيضاء ومرافقه ضمن جهود 
وزارة الرياضة لتحسين وتطوير البنية 
بمختلف  الرياضية  للمرافق  التحتية 

االندية الرياضية.

ح��ي��ث ت��ف��ق��د "ال��ج��وي��ف��ي" أع��م��ال 
األخضر  ب��ن��ادي  والتطوير  الصيانة 
ح��س��ب ال��خ��ط��ة ال��م��ج��دول��ة م��ن قبل 
ال��ش��رك��ة ال��م��ن��ف��ذة ل��ه��ذا ال��م��ش��روع ، 
الملعب  وتطوير  تعشيب  شملت  حيث 
وإدخال  المدرجات  وتأهيل  الرئيسي 
وتركيب  عليها  الفنية  التحسينات 

الجلوس )المدرجات( وصيانة  مقاعد 
كحجرات  الخاصة  المرافق  وتطوير 
ال��م��ي��اة  ودورات  ال��م��الب��س  ت��غ��ي��ي��ر 
والخدمات األخرى والتي وصلت نسبة 

اإلنجاز فيها 70% . 
 كما تابع  الوزير احتياجات النادي 

وما يحتاجه من صيانه و تطوير.

وزير الرياضة يتابع أعمال الصيانة وتطوير الملعب الرئيسي لنادي األخضر بمدينة البيضاء 

مصر تقسو على ليبيا بثالثية في التصفيات األفريقية

اتحاد التكواندو يختتم الدورة التدريبية األولي

وزارة الرياضة تنشئ ملعب رئيسي لصالح نادي بدر في الجغبوب

الديوان – وال
لكرة  األول  ال��م��ص��ري  المنتخب  تمكن   
مستضيفه  ع��ل��ى  ال��ف��وز  تحقيق  م��ن  ال��ق��دم 
المنتخب الليبي بثالثية نظيفة، ضمن حساب 
الجولة الرابعة لفرق المجموعة السادسة من 
التصفيات األفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 
يوم  مساء  أقيمت  التي  المباراة  في   ،2022
االثنين الماضي على أرضية ملعب شهداء بنينا 

الدولي.
–صدارة المجموعة

المباراة التي توسطها الحكم الجنوب أفريقي 
في  مصر،  منتخب  فيها  نجح  غوميز،  فيكتور 
ومكرًرا  المجموعة،  ص��دارة  على  المحافظة 
انتصاره بالذهاب على منتخبنا الوطني، والتي 
فيها نجح الفراعنة من انتزاع الريادة، سيناريو 
اللقاء وكما كانت متوقًعا الحذر ظل هو المسير 

على الدقائق األولى لكل المنتخبين.
في  مجموعته،  متسيد  مصر  منتخب  نجح 
تسجيل أولى أهدافه في الدقيقة )40(، عن 
طريق العبه أحمد فتوح، الذي بدوره استثمر 
محمد،  مصطفي  المهاجم  زميله  عرضية 
أقصى  وزاحفة،  قوية  أرضية  فتوح  ليسددها 
نشنوش،  محمد  للحارس   اليسرى  ال��زاوي��ة 

ُمعلًنا عن والدة أولى األهداف.
–المد الهجومي والدفاعي

تواصل،  المصري  للمنتخب  الهجومي  المد 
الدقيقة  ففي  سلبًيا،  ي���زال  ال  اللقاء  وك���أن 
فيها  تمكن  ماكرة  رأسية  ك��رة  من   )  90+3(

المهاجم مصطفى محمد، من تسجيل الهدف 
العرضية  م��ن  مستفيًدا  ال��ل��ق��اء،  ف��ي  الثاني 
الرواق األيسر، ومعها  التي لعبت من  المثالية 
تنتهي مجريات الشوط األول على واقع هدفين 

نظيفين.
في الشوط الثاني، لم يطرأ جديد على مالمح 
الشوط  كسابقة  اللعب  وبقي  الوطني،  المنتخب 
ج��راح  صبحي،  رم��ض��ان  البديل  وعمق  األول، 
بينية  بعد  وذلك  ثالث،  بهدف  الليبي  المنتخب 
محمد  الالعب  من  المدافعين  عمق  في  متقنة 
ال��ب��دي��ل  محمد  ك��ان��ت رائ��ع��ة، ليصوب  ص��الح 
نشنوش،  محمد  يسار  على  تستقر  كرة  صبحي 
بهذه النتيجة تسيد منتخب مصر فرق المجموعة 
تجمد  فيما  ن��ق��اط،   )10( برصيد  ال��س��ادس��ة 

محتال   )6( النقطة  عند  ليبيا  منتخب  رصيد 
المجموعة  في  ثالًثا  ويأتي  الثاني،  الترتيب  بها 
منتخب الغابون متحصال عن )4( نقاط وأنغوال 

في المرتبة األخيرة برصيد )3( نقاط.
–إنذارات وركنيات

فيكتور  ال��ح��ك��م  توسطها  ال��ت��ي  ال��م��ب��اراة 
اثنان  عدد  الساحة  حكم  فيها  أشهر  غوميز، 
كروت صفراء، األول كانت من نصيب المدافع 
 ،)73( الدقيقة  في  الونش  محمود  المصري 
فيصل  ال��وط��ن��ي  المنتخب  الع��ب  ن��ال  بينما 
البدري بطاقة صفراء في الدقيقة )81(، بينما 
تحصل منتخب ليبيا على ركنيتان، األولى في 
الدقيقة )45( من زمن الشوط األول، والثانية 

في الدقيقة )47( من زمن الحصة الثانية. 

اختتمت يوم السبت الماضي بمدينة 
التي  األولي  التدريبية  الدورة  طرابلس، 
 ،)ITF( التكواندو  رياضة  إتحاد  نظمها 
المدربين  لجنة  رئيس  عليها  وأش��رف 
أقيمت  والتي  الجواشي،  أحمد  األستاذ 
علي مدي يومين بحضور أكثر من )20( 

مدرب.
كلمة  االخ��ت��ت��ام،  وأل��ق��ى خ��الل حفل 
قدمها رئيس االتحاد الليبي للتايكواندو، 
محمد بيت المال، شكر لمحاضر الدورة 
محمد ابورميلة، من دولة فلسطين، كما 
النجاح  باهتمامهم  الحضور  بكل  رحب 

اللعبة  لتطوير  منها  واالستفادة  ال��دورة 
علي مستوى ليبيا.

واشاد بيت المال على اهتمام االتحاد 
اتحاد  أول  وهو  بليبيا،  والدولي  العربي 
أن  نوه  كما  عربيا،  تأسيسه  يتم  وطني 
اللعبة  تطوير  علي  عازم  الليبي  االتحاد 
من خالل إقامة الدورات التأهيلية منها 
التدريب والتحكيم، وكذلك إقامة دورات 
أول  ان  على  أك��د  و  البشريه،  للتنمية 
بطولة ستكون في شهر ديسمبر القادم، 
السنة  خ��الل  خارجية  دورات  وه��ن��اك 
المقبله إلى جانب بطوالت عربية ودولية

ب���اش���رت ال��ش��رك��ة ال��م��ن��ف��ذة 
رئيسي  م��ل��ع��ب  إن��ش��اء  ألع��م��ال 
بمنطقة  ب����در  ن�����ادي  ل��ص��ال��ح 
تأسيس  منذ  مرة  الجغبوب ألول 

النادي.
األول��ى  م��راح��ل  وتمثلت  ه��ذا 
م��ن اإلن��ش��اء؛ ال��ب��دء ف��ي تسوية 

تمهيًدا  الملعب،  أرضية  ودم��ك 
من  بتعليمات  وذل���ك  لتعشيبه، 
الشفيع  ع��ب��د  ال��ري��اض��ة  وزي����ر 
إطار  والتي جاءت في  الجويفي، 
دعم الوزارة المستمر لتوفير بنية 
أسوة  للرياضيين  رياضية  تحتية 

بالمناطق األخرى. 

الليبي  االتحاد  لرئيس  األول  النائب  كشف 
كرة  اتحاد  رئيس  أن  آدم”  “خميس  القدم  لكرة 
بتقرير  طالب  الشلماني"  الحكيم  "عبد  القدم 
أمام  الوطني  المنتخب  خسارة  بعد  كامل  فني 
نظيره المصري والذي 
خالل  ج��اه��زا  سيكون 

أسبوع    .
ون���ق���ل���ت م���ص���ادر 
عنه  رياضية  إعالمية 
المنتخب  م����درب  أن 
ال���وط���ن���ي "خ��اف��ي��ي��ر 
واقعياً  ك��ان  كليمنتي" 
ف��ي ال��م��ب��اراة األول���ى 
أم������ام م���ص���ر وع��م��ل 
باإلمكانيات المتاحة  .

م�����ن ج���ه���ت���ه ن��ف��ي 
علمه  ال��ث��ان��ي  ال��ن��ائ��ب 
بما جرى عقب المباراة الثانية حول المدرب وال 
يملك أي معلومات حول سبب عدم خروجه في 

مؤتمر صحفي بعد الخسارة  أمام مصر. 
وأكد على ضرورة التركيز على الجيل الجديد 
لنكون  لكي  السنية  للفئات  ال��ق��ادم  وال����دوري 

متواجدين في المنافسات بعد 4 سنوات.

فقد فريق األهلي طرابلس لكرة القدم نتيجة 
دون  بهدفين  الجمعة  األول  أم��س  ي��وم  مباراته 
بدار  الوطني  الملعب  احتضنها  مباراة  في  رد 
السالم في تنزانيا ضمن ذهاب الدور 32 لكأس 

الكونفدرالية اإلفريقية 2022.
وأفتتح الفريق التنزاني هدفه األول عن طريق 
فيما   ,)40( الدقيقة  في  جوكاما"  "دوي  العبه 
عزز "اثوبيلي تخرج" النتيجة بالهدف الثاني عند 

الدقيقة )61(. 
الفريقين  بين  ال��ع��ودة  م��ب��اراة  وس��ت��ق��ام 
بملعب شهداء بنينا ببنغازي يوم 23 أكتوبر 

الجاري.

نائب رئيس اتحاد الليبي لكرة القدم يكشف أن الشلماني 
طالب بتقرير كامل بعد خسارة المنتخب أمام مصر 

فريق االهلي طرابلس لكرة القدم يفقد نتيجة 
مباراته امام المستضيف بيشارا يونايتد التنزاني 


