
ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  استقبل 
المستشار عقيله صالح، بمكتبه في 
الماضي؛  االح��د  ي��وم  القبة  مدينة 
النائب األول لرئيس مجلس النواب 
فوزي النويري، ورئيس الديوان عبد 

الله المصري الفضيل.
واطلع رئيس مجلس النواب؛ على 
التي  الرسمية  ال��زي��ارة  مخرجات 
أج��راه��ا وف��د م��ن مجلس ال��ن��واب 
لمجلسي  األول،  ال��ن��ائ��ب  ب��رئ��اس��ة 

الشيوخ والنواب الباكستانيين.
لرئيس  األول  ال��ن��ائ��ب  وأوض����ح 
ال��دي��وان؛  ورئ��ي��س  ال��ن��واب  مجلس 
أن��ه��م��ا أك����دا رغ��ب��ة ال��م��ج��ل��س في 
التعاون مع الجانب الباكستاني في 
“الصحة  أبرزها  المجاالت،  عديد 
العمالة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  والتعليم 

وج��ود  ظ��ل  ف��ي  خصوصا  المدربة 
اتفاقيات سابقة بين البلدين تحتاج 

إلى تفعيل”.
ورئ��ي��س  األول  ال��ن��ائ��ب  وأش����ار 

العالقات  أن  تأكيدهما  إلى  ديوان؛ 
بأن  موضحين  وثيقة،  البلدين  بين 
عبر  يتم  االت��ف��اق��ي��ات  ه��ذه  تفعيل 
البلدين،  ف��ي  التنفيذية  السلطة 

وال��ب��رل��م��ان  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  وأن 
متابعة  على  سيعمالن  الباكستاني؛ 
من  االتفاقيات  هذه  وتنفيذ  تفعيل 

خالل السلطة التنفيذية.

المستشار عقيله صالح يستعرض مخرجات زيارة وفد مجلس النواب إلى باكستان
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رئيس لجنة التخطيط والمالية 
بمجلس النواب يناقش استكمال 
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النائب األول لرئيس مجلس النواب 
يلتقي وزير الباكستانيين بالخارج
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مجلس النواب وديوانه ُيهنئان 
الشعب الليبي بمناسبة الذكرى 

الحادية والسبعين الستقالل 

رئ��ي��س مجلس  ال��س��ي��د  ال��ت��ق��ى 
النواب المستشار ” عقيلة صالح ” 
بمكتبه في مدينة القبة يوم السبت 
17 ديسمبر الجاري عدد من ممثلي 
والروابط  واإلت��ح��ادات  المنظمات 
األخضر  الجبل  بمنطقة  الشبابية 
بحضور  ليبيا  م��ن��اط��ق  وم��خ��ت��ل��ف 
الجبل  منطقة  ح��ك��م��اء  م��ن  ع���دد 
األخضر، وعبر ممثلي الشباب في 
للدور  تثمينهم  عن  اللقاء  مستهل 
الوطني الذي يقوم به السيد رئيس 
مجلس النواب خالل هذه المرحلة 
وتناول  الوطن،  تاريخ  من  الصعبة 
بالوصول  الشباب  مطالب  اللقاء 
من  االستقرار  مرحلة  إلى  بالبالد 
الرئاسية  االنتخابات  إجراء  خالل 
دعمهم  عن  معبرين  والبرلمانية، 
السلمي  االنتقال  للتغيير من خالل 
الشعب  إرادة  وت��ح��ق��ي��ق  للسلطة 

الليبي عبر صندوق االنتخابات.
ك��م��ا ع��ب��ر م��م��ث��ل��ي ال��م��ن��ظ��م��ات 
واإلتحادات والروابط الشبابية عن 
في  الخارجية  للتدخالت  رفضهم 
الُمشين  بالفعل  وتنديدهم   ، البالد 
لحكومة الدبيبة المغتصبة للسلطة 

أجنبية  لدولة  ليبي  مواطن  بتسليم 
في  عقود  منذ  أغلقت  قضية  في 
المبرمة  واإلتفاقية  للقانون  انتهاك 
البقاء غير  الصدد بهدف  في هذا 
وقت  أط��ول  السلطة  في  الشرعي 

ممكن.

النواب  مجلس  رئيس  استقبل 
في  ص��ال��ح  عقيله  ال��م��س��ت��ش��ار 
مكتبه بمدينة القبة يوم الخميس 
الماضي، مستشار األمن القومي 

الليبي إبراهيم بوشناف.

وأط��ل��ع ال��م��س��ت��ش��ار إب��راه��ي��م 
النواب  مجلس  رئيس  بوشناف 
الخارجية  زي��ارات��ه  نتائج  على 
األمن  مجلس  تأسيس  وخطوات 
القومي لتجمع س ص، ومشاريع 

القوانين التي يعتزم مجلس األمن 
ال��ق��وم��ي ط��رح��ه��ا ع��ل��ى مجلس 
بحث سبل  إل��ى  إضافة  ال��ن��واب، 
إلى  السياسية  بالعملية  ال��دف��ع 

األمام.

ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  السيد  التقى 
بمكتبه   ” ص��ال��ح  عقيلة   ” المستشار 
الماضي  االثنين  ي��وم  القبة  مدينة  ف��ي 
ومديري  والتنظيم  الطوارئ  غرفة  رئيس 
وُم��دراء  األمنية  األجهزة  رؤس��اء  و  األمن 
أطلع  حيث  الداخلية،  ب���وزارة  اإلدارات 
السيد رئيس مجلس النواب على الوضع 

الستتباب  المبذولة  والمجهودات  األمني 
األمن في مختلف المديريات، كما ناقش 
اللقاء المشاكل والصعوبات التي تواجهها 
م��دي��ري��ات األم����ن ف���ي ظ���ل ع���دم ت��وف��ر 
منتسبي  وحقوق   ، المادية  اإلمكانيات 
ب��ال��وف��اء  قيامهم  ت��دع��م  ال��ت��ي  ال��ش��رط��ة 

بواجباتهم نحو الوطن والمواطن.

رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من ممثلي المنظمات واإلتحادات 
والروابط الشبابية بمنطقة الجبل األخضر ومختلف مناطق ليبيا

رئيس مجلس النواب يستقبل مستشار األمن القومي

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس غرفة الطوارئ والتنظيم ومديري األمن و رؤساء األجهزة األمنية بوزارة الداخلية

دع����ا 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��وم 
الثالثاء الماضي، مجلس الدولة إلى 
باستئناف  الوطن  مصلحة  تغليب 
المسار  لجنتي  بين  الحوار  أعمال 

الدستوري من المجلسين.
وب��ح��س��ب ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي 
الله  ع��ب��د  ال���ن���واب  مجلس  ب��اس��م 
مجلس  رئيس  دعوة  جاءت  بليحق، 
على  ال��ت��واف��ق  الستكمال  ال��ن��واب؛ 
المتبقية من مسودة  القليلة  المواد 
إنهاء  في  قدماً  للمضي  الدستور 
تاريخ  من  الحرجة  المرحلة  ه��ذه 

الوطن.
النواب  مجلسا  رئاستا  وأعلنت 
األول  أم��س  ي��وم  للدولة،  واألع��ل��ى 
بشأن  مشترك  بيان  في  الجمعة، 
استحداث المحكمة الدستورية، إن 
االتفاق تم على عدم إصدار القانون 
المحكمة  ب��اس��ت��ح��داث  ال���خ���اص 
مع  ي��ت��ع��ارض  ال  ال��دس��ت��وري��ة حتى 

مخرجات القاعدة الدستورية.
الخطوة  هذه  أن  البيان  وأوض��ح 
المجلسين  من  استشعارا  اتخذت 
ب��ال��م��س��ؤول��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة، وت��ق��دي��را 
بها  يمر  ال��ت��ي  الحالية  ل��ل��ظ��روف 
إنجاز  ف��ي  منهما  ورغ��ب��ة  ال�وطن، 
االس��ت��ح��ق��اق ال��دس��ت��وري ك��أس��اس 

للعملية االنتخابية.
يأتي  االتفاق  أن  البيان  وأض��اف 
السياسية  األط��راف  كافة  لطمأنة 
بشأن الجدل حول القانون المشار 

إليه.

المستشار عقيله صالح يدعو مجلس 
الدولة إلى تغليب مصلحة الوطن
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 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

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

حق الرد مكفول . ●

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

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

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

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

النواب،  أجرى وفد من مجلس 
لرئيس  األول  ال��ن��ائ��ب  ب��رئ��اس��ة 
م��ج��ل��س ال���ن���واب ال��س��ي��د "ف���وزي 
النويري"، زيارة إلى معهد الخدمات 
البرلمانية التابع لمجلسي الشيوخ 
في  وك��ان  باكستان،  في  وال��ن��واب 
مجلس  وأعضاء  مدير  استقبالهم 

اإلدارة بالمعهد.
المتحدث  أف���اده  م��ا  وبحسب 
ال��ن��واب،  ب��اس��م مجلس  ال��رس��م��ي 
عبد الله بليحق، فإن وفد المجلس 
من  المعهد  يُقدمه  ما  على  اطلع 
لألعضاء  تدريبية  ودورات  برامج 

التشريعية  الجوانب  ف��ي  ال��ج��دد 
وال���رق���اب���ي���ة وك���ذل���ك ال��ب��ح��وث 
واالس���ت���ش���ارات، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
اللجان  موظفي  وتأهيل  ت��دري��ب 

البرلماني  واإلع���الم  البرلمانية 
واإلدارة البرلمانية وتنمية الموارد 

البشرية.
النواب  مجلس  وف��د  اطلع  كما 

على البرامج التدريبية الُمعدة من 
وإج��راء  تنظيم  حول  المعهد  قبل 
النواب  وف��د  وأش��اد  االنتخابات، 
يقوم  ال��ذي  بالعمل  الزيارة  خالل 
إدارت���ه  تقدمه  وم��ا  المعهد،  ب��ه 
وموظفوه من دعم لوجستي وفني 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل ال��ب��رل��م��ان��ي في 

جمهورية باكستان.
الباكستاني  المعهد  أن  يذكر 
تأسس  قد  البرلمانية،  للخدمات 
وي��ض��م  م   .2008 ع�����ام  ف����ي 
مجموعة من الخبراء والمختصين 

في الخدمات البرلمانية.

ش���ارك وف��د م��ن ال��س��ادة أع��ض��اء مجلس 
جمعة  صباح   ” السيدة  يضم  ال��ذي  ال��ن��واب 
الحاج ” و السادة النواب “علي محمد ابوزريبة 
، طارق ابوبكر ابوهيسة ، عبدالسالم محمد 
عبدالسالم ” شارك ببعثة مراقبة اإلنتخابات 
واس��ت��ه��ل  2022م،  ال��ت��ون��س��ي��ة  ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة 
العليا  الهيئة  رئيس  مع  باجتماع  مهمته  الوفد 
المستقلة لإلنتخابات السيد “فاروق ابوعسكر 
” في قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس ، حيث 
رحب رئيس الهيئة بوفد مجلس النواب الليبي 
اإلنتخابات  مراقبة  ف��ي  دوره���م  على  وأث��ن��ى 

لضمان إجراء انتخابات نزيهة.
و قام وفد مجلس النواب بمراقبة اإلنتخابات 
بوالية تونس عن طريق اختيار عدد من مراكز 
مركز  شملت  حيث  عشوائي  بشكل  اإلق��ت��راع 
بالهيئة  الحرائرية  االنتخابية  الدائرة  اقتراع 

ال��ف��رع��ي��ة ت��ون��س و م��رك��ز اق��ت��راع ب��ال��دائ��رة 
اق��ت��راع  م��رك��ز  وك��ذل��ك  التحرير  االنتخابية 
بالدائرة االنتخابية قرطاج – المرسى ومن ثم 

مراقبة عملية الفرز في هذه المراكز.
التي  مهمته  ال��ن��واب  مجلس  وف��د  واختتم 

دي��س��م��ب��ر  م���ن   18  –  16 م���ن  اس���ت���م���رت 
الجاري بإعداد تقرير مفصل عن اإليجابيات 
العملية  شهدتها  التي  والمعوقات  والسلبيات 
التونسية  التشريعية  باإلنتخابات  االنتخابية 

2022.م

لرئيس  األول  النائب  التقى 
النويري  ف��وزي  النواب  مجلس 
النواب  مجلس  دي���وان  ورئ��ي��س 
ال��م��ص��ري، وعضو  ال��ل��ه  ع��ب��د 
األعور  المهدي  النواب  مجلس 
م���ع وزي����ر ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ي��ن في 
الخارج والموارد البشرية ساجد 
توري، في العاصمة إسالم آباد.

أبدى الوزير الباكستاني خالل 
للتعاون  ب��الده  استعداد  اللقاء 
ودعم ليبيا في عديد المجاالت 
أبرزها الصحة والتعليم، إضافة 
خصوًصا  المدربة  العمالة  إلى 

اتفاقيات سابقة  في ظل وجود 
بين البلدين تحتاج إلى تفعيل.

ال��ن��وي��ري أن  أك��د  م��ن جانبه 

وثيقة،  البلدين  بين  العالقات 
م���وض���ًح���ا ب�����أن ت��ف��ع��ي��ل ه���ذه 
السلطة  عبر  يتم  االت��ف��اق��ي��ات 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ف��ي ال��ب��ل��دي��ن وأن 
مجلس النواب الليبي والبرلمان 
ال��ب��اك��س��ت��ان��ي س��ي��ع��م��الن على 
م��ت��اب��ع��ة ت��ف��ع��ي��ل وت��ن��ف��ي��ذ ه��ذه 
السلطة  خ��الل  من  االتفاقيات 
بالتقدم  م��ش��ي��ًدا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 
شتى  في  باكستان  في  المحرز 
إمكانية  إل��ى  الفتاً  المجاالت، 
الخبرات،  ه��ذه  من  االستفادة 
اللقاءات  هذه  مثل  بأن  مضيًفا 
العالقات  ستعزز  وال���زي���ارات 
البلدين بما يخدم مصلحة  بين 

الشعبين الصديقين.

ال��ت��ق��ى وف���د م��ج��ل��س ال��ن��واب 
لرئيس  األول  ال��ن��ائ��ب  ب��رئ��اس��ة 
النويري،  ف��وزي  ال��ن��واب  مجلس 
ال��ن��واب  مجلس  دي����وان  ورئ��ي��س 
ع��ب��د ال��ل��ه ال��م��ص��ري، وأع��ض��اء 
البدري، والمهدي  المجلس سعد 
بالكور، مع  المنعم  األعور، وعبد 
الخارجية  للشؤون  الدولة  وزي��ر 
لبحث  رب��ان��ي؛  حنا  الباكستانية 
ُسبل تعزيز العالقات بين البلدين 

والشعبين الصديقين.
وأكد النويري خالل اللقاء بمقر 
العاصمة  ف��ي  الخارجية  وزارة 
بين  العالقات  ُعمق  آب��اد  إس��الم 
لدعم  تطلعه  عن  معرباً  البلدين، 
للدولة  باكستان  جمهورية  م��ن 
الليبية في المحافل الدولية كاّفة، 

ومساندة  دع��م  كل  أن  إل��ى  الفتاً 
لبالدنا للخروج من أزمتها سيكون 
الشعب  م��ن  كبير  ت��ق��دي��ر  م��ح��ل 

الليبي.
لرئيس  األول  النائب  وأوض��ح 
الوفد  زي���ارة  أن  ال��ن��واب  مجلس 
الدبلوماسية  تعزيز  ضمن  تأتي 
النواب  مجلسي  بين  البرلمانية 

الباكستاني،  وال��ش��ي��وخ  الليبي 
الليبية  العالقات  أن  إلى  مشيراً 
الباكستانية تاريخية ووثيقة، وأن 
هناك عددا كبيرا من االتفاقيات 
بين البلدين، موضحاً بأن مجلس 
لتفعيل  بالدفع  سيساهم  النواب 
وتنفيذ هذه االتفاقيات من خالل 

متابعته للسلطة التنفيذية.

رباني  أكدت حنا  من جانبها 
البلدين  بين  ال��ع��الق��ات  ُع��م��ق 
لحل  لليبيا  بالدها  دعم  وعلى 
أزم��ت��ه��ا وإج����راء االن��ت��خ��اب��ات؛ 
وتنطلق  ب��االس��ت��ق��رار،  لتنعم 
عجلة البناء واالزدهار، مشددة 
على أهمية ليبيا بالنسبة للعالم 

اإلسالمي.

ولجنة  الخارجية  ال��ش��ؤون  لجنة  أعربت 
عن  النواب  بمجلس  القومي  واألم��ن  الدفاع 
جانب  م��ن  مصر  إلع��الن  استغرابهما  بالغ 
أي  دون  ليبيا،  م��ع  ال��ح��دود  ترسيم  واح���د 
الصعب  الوقت  ه��ذا  في  مسبقة  م��ش��اورات 
المصالح  ينتهك  مما  البالد  به  تمر  ال��ذي 

الليبية في المتوسط.
في  اللجنتان  وق��ال��ت 
إن هذا  م��ش��ت��رك:  ب��ي��ان 
اإلعالن يعد تجاوزا لروح 
األخ���وة، وح��س��ن ال��ج��وار 
الليبية  للسيادة  وانتهاًكا 
ب��ه،  ال���ق���ب���ول  ي��م��ك��ن  ال 
غير  الترسيم  أن  وأكدتا 
القانون  بموجب  ع���ادل 

الحدود  على  واض��ح  بشكل  ويتعدى  الدولي 
الليبية البحرية.

كما أكدت اللجنتان رفضهما لهذا اإلعالن، 
المصري  ال��ج��ان��ب  م��ن  طلبهما  مجددتين 

بضرورة التراجع الفوري عن إعالنه.
واعتبرت اللجنتان أن ذلك يسيء للعالقات 
من  “يتوقع  وقالتا:  البلدين،  بين  التاريخية 
األشقاء في جمهورية مصر مراعاة الظروف 
السياسية التي تمر بها ليبيا، وأن اإلعالن في 
حد ذاته يعد سابقة في تاريخ العالقات بين 
لليبيا  سندا  دوما  كانت مصر  حيث  البلدين 

في األزمات”.
واختتمت اللجنتان بيانهما بالتشديد على 
مفاوضات  عبر  ي��ك��ون  ال��ح��دود  ترسيم  أن 
ووفقا  للبلدين  المتبادلة  المصالح  تضمن 

لمبادئ األمم المتحدة وقوانين البحار.

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي وزير الباكستانيين بالخارج

وفد مجلس النواب يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية

وفد من مجلس النواب يزور معهد الخدمات البرلمانية الباكستاني

وفد من مجلس النواب يشارك ببعثة مراقبة 
اإلنتخابات التشريعية التونسية 2022م

لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع 
ترفضان إعالن مصر ترسيم الحدود 

البحرية من جانب واحد
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باشاغا،  فتحي  الحكومة  رئيس  ناقش 
حزمة من األمور المتعلقة بالملف الخدمي، 
عدًدا  الماضي،  الخميس  يوم  لقائه  خالل 
م��ن ع��م��داء ب��ل��دي��ات: ط��ب��رق، ام��س��اع��د، 
أم  وبلدية  الوفاق  الدفنة،  مرسى  البردي، 

الرزم.
العامة  الخدمات  ملف  االجتماع  تناول 
ومشاكل ومختنقات البلديات واالحتياجات 
الضرورية للمواطنين، خاصًة في الجوانب 
رئيس  أص��در  حيث  والتنموية،  الخدمية 
والتعليم  التربية  لوزراء:  تعليماته  الحكومة 
لحصر  المحلي؛  والحكم  العامة  واألشغال 
المختنقات التي تعاني منها جميع البلديات 
التعليم  وإعداد تقرير شامل عن قطاعات 
والصحة والكهرباء وشبكة المياه والصرف 
الخدمية  ال��م��ش��روع��ات  وح��ص��ر  الصحي 

المتوقفة، والشروع بصورة عاجلة في وضع 
الحلول والمقترحات تحت إشراف ومتابعة 

نائب رئيس الوزراء علي القطراني.
من جانبهم، رّحب عمداء بلديات منطقة 
ال���وزراء  مجلس  رئ��ي��س  ب��زي��ارة  البطنان، 
ووقوفهم  ل��ه،  المرافق  الحكومي  وال��وف��د 

على المشاكل والمختنقات التي تعاني منها 
البلديات، مؤكدين دعمهم للحكومة الليبية 
وتنفيذ تعليماتها؛ من أجل تحقيق أهدافها 
من  والرفع  الحياة  جودة  لتحسين  الرامية 
مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في 

كل المناطق والبلديات.

فتحي  ال�����وزراء  مجلس  رئ��ي��س  ن��اق��ش 
ذات  المهمة  الملفات  من  حزمة  باشاغا، 
يوم  لقائه  ال��ط��اب��ع األم��ن��ي، وذل���ك خ��الل 
الثالثاء الماضي، وزير الداخلية لواء عصام 
أبوزريبة، بمقر الحكومة في مدينة سرت.

للحكومة،  اإلع��الم��ي  المكتب  ع��ن  ونقال 
لضباط  كلية  إنشاء  متطلبات  اللقاء  تناول 
والمناطق  المنافذ  تأمين  وزي���ادة  الشرطة 
اعتماد  المباحثات  تخلّلت  حيث  الحدودية، 
المتطلبات الكاملة إلنشاء الكلية والتركيز على 
قبول منتسبين من المنطقة الجنوبية، كذلك 

الشروع في دورة جديدة للضباط واألفراد.
على  التركيز  زيادة  باشاغا ضرورة  أكد 
توفير األمن في المنافذ الحدودية والعمل 

على حلحلة المشاكل الموجودة بها والحد 
من عمليات التهريب ومكافحة الهجرة غير 

الشرعية.

بن  علي  البحرية  ال��ث��روة  وزي��ر  ناقش 
ي��ون��س، ص��ب��اح ي���وم األرب���ع���اء ال��م��اض��ي؛ 
عبدالقادر  أمحمد  الصناعة  وزي���ر  م��ع 
السعيدي، ووزير المواصالت عبدالحكيم 
والتنسيق  التعاون  تعزيز  سبل  الغزيوي؛ 

بين الوزارات الثالث.
وتخلل االجتماع؛ استعراض آليات عمل 
وزارة الثروة البحرية بشأن تطوير القطاع، 
التباحث حول وضع خطة  إلى  باإلضافة 

والمتمثلة  التحتية،  البنية  لتطوير  شاملة 
بالمرافئ  ال��ط��رق  وص��ي��ان��ة  إن��ش��اء  ف��ي 

وموانئ الصيد البحري.
دعم  على  التأكيد  اللقاء،  خالل  وج��اء 
بالمنتجات  المتعلقة  الصناعات  نشاط 
البحرية وتعليب األسماك، وإيجاد السبل 
هذه  ف��ي  االستثمار  لتشجيع  الناجعة؛ 
المثلى من  لتحقيق االستفادة  الصناعات 

الثروات البحرية في البالد.

فتحي  ال��ح��ك��وم�����ة  رئ���ي���س  ن���اق���ش 
ال���دف���اع احميد  ب��اش�����اغ��ا، م��ع وزي���ر 
حومة، سبل دعم وزارة الدفاع وتوفير 
اإلمكانات الالزمة لها، وذلك في لقاء 
جمعهما في مقر رئاسة الوزراء بمدينة 

سرت.
تدريب  لقائهما  في  الجانبان  بحث 
أمن  لتعزيز  ال���وزارة،  عناصر  وتأهيل 
األنشطة  ومكافحة  ال��ح��دود،  وحماية 
غير القانونية لشبكات تهريب الوقود، 

والجريمة  ال��ش��رع��ي��ة  غ��ي��ر  وال��ه��ج��رة 
المنظمة.

التنسيق  باشاغا ضرورة  أكد  بدوره 
المشترك وتبادل التقارير والمعلومات 
الدفاع  وزارة  بين  المفصلة  األمنية 
لتعزيز  وإداراتها؛  المختصة  واألجهزة 
ال��ت��ع��اون األم��ن��ي ب��ال��م��ن��اف��ذ، وإح��ك��ام 
الجنوبية  ال���ح���دود  ع��ل��ى  ال��س��ي��ط��رة 
التراب  على  والمحافظة  خصوصاً، 

الليبي من التعدي واالختراق.

ن���اق���ش رئ���ي���س ل��ج��ن��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط 
النواب،  بمجلس  والموازنة  والمالية 
المهدي األعور، العديد ِمن المواضيع 
واستكمال  ال��َع��ام  ِب��اإلن��ف��اق  الُمتعلقة 
َوُسبل  الُمتوقفة،  ال���َوزارة  مشروعات 
عقب  وذل���ك  األم��ن��ي،  ِبالعمل  ال��رق��ى 
لقائه مع وزير الداخلية، اللواء عصام 

أبو زريبة.

حرصه  الداخلية  وزي��ر  أك��د  ب���دوره 
إلى  وص��واًل  األمني  الملف  رعاية  على 

أفضل المستويات.
وأش���اد ال��وزي��ر خ��الل ال��ل��ق��اء، ب��دور 
أعضاء مجلس النواب الداعم والمستمر 
لتوجهات الوزارة، للمضي قدًما ِمن أجل 
ِبالقطاع  َوااِلرتقاء  َواألمان  بسط األمن 

الشرطي في كافة ربوع البالد.

رئيس مجلس الوزراء يلتقي عمداء بلديات منطقة البطنان

المنافذ والهجرة على طاولة باشاغا ووزير الداخلية

وزراء الثروة البحرية والصناعة والمواصالت يبحثون سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

رئيس الحكومة يناقش سبل دعم وزارة الدفاع

رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب يناقش 
استكمال مشروعات وزارة الداخلية المتوقفة

الجنائية  البحوث  مركز  إدارة  مجلس  عقد 
الماضي؛  ي��وم األرب��ع��اء  اج��ت��م��اع��اً؛  وال��ت��دري��ب؛ 
برئاسة المستشار النائب العام ؛ وحضور السادة  
حليمة  و  ؛  الرازقي  وامحمد  ؛  الجهاني  أحمد   :
عبد الرحمن ؛ فتباحث المجتمعون قرارات إنشاء 
الئحته  و  التنظيمي؛  هيكله  وتحديد  ال��م��رك��ز؛ 
الوظيفية و اإلدارية و المالية ؛ واستعراض الئحة 
؛  اجتماعاته  عقد  وكيفية  المجلس  عمل  أسلوب 

وآلية رسم السياسة العامة للمركز.
بقرار  المجلس  إحاطة  ؛  االجتماع  شهد  كما 
التدريبي  والبرنامج   ؛  العلمي  المجلس  تشكيل 

للعام 2023.

باشاغا،  فتحي  ال����وزراء  مجلس  رئيس  وّج��ه 
الشركة المنفذة في مدينة طبرق ألعمال صيانة 
المجلس  رئ��اس��ة  ودي���وان  ال��ن��واب  م��ق��ار: مجلس 
واإلدارات التابعة له؛ بضرورة استكمال اإلنشاءات 
وفق  المحدد  ال��وق��ت  ف��ي  الهندسية  واألع��م��ال 

المقايسات المعتمدة.
يوم  طبرق،  مدينة  إلى  زيارته  ذلك خالل  جاء 
القطراني  علي  نائبه  رفقة  الماضي،  الخميس 
بالحكومة؛  وال��م��س��ؤول��ي��ن  ال�����وزراء  م��ن  ول��ف��ي��ف 
للوقوف عن كثب على مستوى الخدمات المقدمة 
للمواطنين وحل المشاكل والمختنقات، ضمن من 
سلسلة من الزيارات التي تجريها رئاسة الحكومة 

لمدن ومناطق البالد.
وكان رئيس الحكومة قد وصل إلى مطار طبرق 
رفقة وفٍد رفيع المستوى من حكومته، حيث كان 
بوالخطابية  ف��رج  البلدية  عميد  استقبالهم  في 

وعدد من مسؤولي القطاعات في المدينة.

أص����در وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ع��ص��ام أب���و زري��ب��ة، 
تعميمات إلى كل رؤساء ومديري الهيئات واألجهزة 
التعامل  بعدم  للوزارة،  التابعة  األمنية  والمصالح 
إال مع الجهات الرقابية التي تستمد شرعيتها من 
التعاون مع غير الشرعية،  النواب، وعدم  مجلس 

واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالهم.
الدين  عز  ل��واء  الوزير،  مكتب  مدير  وبحسب 
السباني فإن التعميم الصادر عن وزير الداخلية، 
الجهات  هذه  من  أي  تمكين  بعدم  أيضاً  يقضي 
من العمل في نطاق اختصاص المديريات التابعة 

للحكومة.

مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية 
والتدريب يعقد اجتماعه األول 

باشاغا يوّجه بضرورة استكمال 
صيانة مقار مجلس النواب في طبرق

الداخلية تصدر تعميمات تقضي بعدم التعامل إال مع الجهات 
الرقابية التي تستمد مشروعيتها من مجلس النواب
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■ إعداد/ محمد العكاري 
زيارة وفد مجلس  النواب للباكستان

أجرى وفد من مجلس النواب برئاسة النائب األول لرئيس 
مجلس النواب فوزي النويري والذي يضم سعد البدري، المهدي 
األعور، وعبدالمنعم بالكور ورئيس ديوان مجلس النواب السيد 
الدولي  المؤتمر  مقر  إلى  زيارة  ؛  الفضيل  المصري  عبدالله 

للبرلمانيين في العاصمة إسالم آباد.
داخل  الوفد  عياز،  سيتارا  للمؤتمر  العام  األمين  واستقبل 
لألعضاء  منصة  يُعد  الذي  للبرلمانيين  الدولي  المؤتمر  مقر 
الفرديين في البرلمانات الوطنية من كافة أنحاء العالم ويعمل 
المؤتمر على دمج البرلمانيين من مختلف القارات في منظومات 
الحكومة والدبلوماسية الدولية وكذلك حل المشكالت العالمية 
لتبادل  إستراتيجيات  وخلق  التعاون  آف��اق  فتح  و  واإلقليمية 
واالزدهار  السالم  وتعزيز  الديمقراطية  قيم  وإرساء  الخبرات 

في العالم.
النويري  فوزي  النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  —بحث 
والوفد الرسمي الُمرافق له الذي يضم السادة أعضاء المجلس 
 ، بالكور  عبدالمنعم  األع��ور”،  مسعود  المهدي  البدري،  سعد 
الفضيل؛  المصري  عبدالله  ال��ن��واب  مجلس  دي���وان  ورئ��ي��س 
جمعية  الباكستاني.إنشاء  الشيوخ  بمجلس  التجارة  لجنة  مع 
بين  الخبرات  وت��ب��ادل  المجلسين  بين  البرلمانية  الصداقة 
اللجان البرلمانية ، باإلضافة إلى  فتح آفاق التعاون في عدد 
من المجاالت في مقدمتها قطاع النفط والغاز وإمكانية تفعيل 
في  الباكستانية  الخبرات  من  واالستفادة  التجاري  التبادل 

مجاالت الصناعة والزراعة.
النواب بجولة داخل مقر  وعقب االجتماع قام وفد مجلس 
والمتحف  الرئيسة  القاعة  الباكستاني شملت  الشيوخ  مجلس 

وبقية مرافق المجلس.
زيارة معهد الخدمات البرلمانية

أجرى وفد من مجلس النواب، برئاسة النائب األول لرئيس 
الخدمات  معهد  إل��ى  زي��ارة  النويري،  ف��وزي  ال��ن��واب  مجلس 
البرلمانية التابع لمجلسي الشيوخ والنواب في باكستان، وكان 

في استقبالهم مدير وأعضاء مجلس اإلدارة بالمعهد.
المعهد  يُقدمه  ما  على  الزيارة  المجلس خالل  وفد  وأطلع 
الجوانب  في  الجدد  لألعضاء  تدريبية  ودورات  برامج  من 
إلى  باإلضافة  واالستشارات،  والبحوث  والرقابية  التشريعية 
تدريب وتأهيل موظفي اللجان البرلمانية واإلعالم البرلماني 

واإلدارة البرلمانية وتنمية الموارد البشرية.
كما اطلع وفد مجلس النواب على البرامج التدريبية الُمعدة 
وفد  وأشاد  االنتخابات،  وإجراء  تنظيم  المعهد حول  قبل  من 
وما  المعهد،  ب��ه  يقوم  ال��ذي  بالعمل  ال��زي��ارة  خ��الل  ال��ن��واب 
تقدمه إدارته وموظفوه من دعم لوجستي وفني لتطوير العمل 

البرلماني في جمهورية باكستان.
تعزيز العالقات الليبية الباكاستانية

لرئيس  األول  النائب  برئاسة  ال��ن��واب  مجلس  وف��د  ناقش 
النواب  مجلس  دي��وان  ورئيس  النويري،  فوزي  النواب  مجلس 
عبد الله المصري، وأعضاء المجلس سعد البدري، والمهدي 
األعور، وعبد المنعم بالكور، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية 
البلدين  بين  العالقات  تعزيز  ُسبل  رباني؛  حنا  الباكستانية 

والشعبين الصديقين.
وأكد النويري خالل اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية 
في العاصمة إسالم آباد ُعمق العالقات بين البلدين، معرباً عن 
تطلعه لدعم من جمهورية باكستان للدولة الليبية في المحافل 
إلى أن كل دعم ومساندة لبالدنا للخروج  الدولية كاّفة، الفتاً 

من أزمتها سيكون محل تقدير كبير من الشعب الليبي.
وأوضح النائب األول لرئيس مجلس النواب أن زيارة الوفد 
تأتي ضمن تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين مجلسي النواب 
الليبية  العالقات  أن  إلى  مشيراً  الباكستاني،  والشيوخ  الليبي 
من  كبيرا  ع��ددا  هناك  وأن  ووثيقة،  تاريخية  الباكستانية 
االتفاقيات بين البلدين، موضحاً بأن مجلس النواب سيساهم 
متابعته  خ��الل  من  االتفاقيات  ه��ذه  وتنفيذ  لتفعيل  بالدفع 

للسلطة التنفيذية.
الباكستان تبدي استعدادها للتعاون ودعم ليبيا في 

مجال الصحة والتعليم 
النويري  فوزي  النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  التقى 
ورئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري، وعضو مجلس 

الخارج  في  الباكستانيين  وزي��ر  مع  األع��ور  المهدي  ال��ن��واب 
والموارد البشرية ساجد توري، في العاصمة إسالم آباد.

وأبدى الوزير الباكستاني خالل اللقاء استعداد بالده للتعاون 
والتعليم،  الصحة  أب��رزه��ا  المجاالت  عديد  في  ليبيا  ودع��م 
إضافة إلى العمالة المدربة خصوًصا في ظل وجود اتفاقيات 

سابقة بين البلدين تحتاج إلى تفعيل.
وثيقة،  البلدين  بين  العالقات  أن  النويري  أكد  جانبه  من 
موضًحا بأن تفعيل هذه االتفاقيات يتم عبر السلطة التنفيذية 
الباكستاني  والبرلمان  الليبي  النواب  مجلس  وأن  البلدين  في 
سيعمالن على متابعة تفعيل وتنفيذ هذه االتفاقيات من خالل 
في  باكستان  في  المحرز  بالتقدم  مشيًدا  التنفيذية،  السلطة 
شتى المجاالت، الفتاً إلى إمكانية االستفادة من هذه الخبرات.
النواب  مجلس  وف��د  زي��ارة  مخرجات  على  اإلط��الع 

لباكستان
أطلع رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، بمكتبه 
في مدينة القبة؛ مع النائب األول لرئيس مجلس النواب فوزي 
النويري، ورئيس ديوان مجلس النواب السيد عبد الله المصري 
الفضيل.؛  على مخرجات الزيارة الرسمية التي أجراها وفد 
الشيوخ  لمجلس  األول،  النائب  برئاسة  ال��ن��واب  مجلس  من 

والنواب الباكستانيين
وأوضح النائب األول لرئيس مجلس النواب ورئيس الديوان؛ 
أنهما أكدا رغبة المجلس في التعاون مع الجانب الباكستاني 
في عديد المجاالت، أبرزها “الصحة والتعليم باإلضافة إلى 
العمالة المدربة خصوصا في ظل وجود اتفاقيات سابقة بين 

البلدين تحتاج إلى تفعيل
وضع آلية عمل لتنفيذ بنود االتفاقية   الموقعة بين 
العامة لمجلس الشيوخ  النواب و األمانة  ديوان مجلس 

الباكستاني
ناقش رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل؛ 
خالل جلسة عمل مع وكيل مجلس الشيوخ الباكستاني محمد 
تم  التي  االتفاقية  بنود  لتنفيذ  عمل  آلية  وضع  قاسم صمد؛ 
لمجلس  العامة  األمانة  و  النواب  مجلس  دي��وان  بين  توقيعها 

الشيوخ الباكستاني.
وأعرب رئيس ديوان مجلس النواب عن شكره لوكيل مجلس 
الشيوخ الباكستاني على كرم الضيافة وحفاوة االستقبال لوفد 
وآلية  لهيكلة  الديوان؛ شرحا  رئيس  قّدم  كما  النواب،  مجلس 
المختلفة  اإلدارات  عمل  وكيفية  النواب  مجلس  دي��وان  عمل 

بالديوان.
تشكيل  على  الجانبين  بين  االتفاق  الجلسة،  تم خالل  وقد 
لجنة للتواصل تختص بوضع آلية مفصلة لتنفيذ بنود المذكرة 
تبادل  إلى  باإلضافة  محددة،  زمنية  لجداول  وفقا  الموقعة 
المعلومات  ونظم  التكنولوجيا  مجال  في  البرلمانية  الخبرات 
الفني  البرلماني  والدعم  المعرفة  وتبادل  الرقمي،  والتحول 
المنح  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ة  خ��الل  م��ن  الجانبين  م��ن  للموظفين 
في  ومهاراتهم  قدراتهم  لتطوير  والتأهيل  والتدريب  الدراسية 
والمالية  القانونية  والصياغة  والتشريعي  البرلماني  التطور 
مجال  في  التعاون  وتعزيز  وال��دراس��ات  والبحوث  واإلداري���ة 

اإلعالم البرلماني.
االنتخابات  مراقبة  ببعثة  يشارك  النواب  مجلس 

التشريعية التونسية
شارك وفد من أعضاء مجلس النواب ضم  السادة النواب 
:  صباح جمعة الحاج، وعلي محمد أبوزريبة، وطارق ابوبكر 
مراقبة  ببعثة  عبدالسالم  محمد  وعبدالسالم  أبوهيسة، 

االنتخابات التشريعية التونسية
وكانت أولى مهام الوفد عقد اجتماع مع رئيس الهيأة العليا 

المستقلة لالنتخابات  فاروق أبوعسكر  في قصر المؤتمرات 
بالعاصمة تونس. 

دور مجلس  على  الهيأة  رئيس  أثنى  االجتماع  وفي مستهل 
النواب في مراقبة االنتخابات لضمان  إجراء انتخابات نزيهة.
وباشر وفد مجلس النواب بمراقبة االنتخابات بوالية تونس 
عشوائي  بشكل  االقتراع  مراكز  من  عدد  اختيار  طريق  عن 
حيث شملت مركز اقتراع الدائرة االنتخابية الحرائرية بالهيأة 
التحرير  االنتخابية  بالدائرة  اقتراع   ومركز  تونس  الفرعية 
وكذلك مركز اقتراع بالدائرة االنتخابية قرطاج - المرسى ومن 

ثم مراقبة عملية الفرز في هذه المراكز.
واختتم الوفد مهمته التي استمرت لثالثة أيام بإعداد تقرير 
شهدتها  التي  والمعوقات  والسلبيات  اإليجابيات  عن  مفصل 

العملية االنتخابية.
من  ع��ددًا  تبحث  النواب  بمجلس  التخطيط  لجنة 

الملفات الهامة
بمجلس  والموازنة  والمالية  التخطيط  لجنة  رئيس  ناقش 
الُمتعلقة  المواضيع  ِم��ن  العديد  األع���ور،  المهدي  ال��ن��واب، 
َوُسبل  الُمتوقفة،  الَوزارة  واستكمال مشروعات  الَعام  ِباإلنفاق 
الداخلية،  وزير  مع  لقائه  عقب  وذلك  األمني،  ِبالعمل  الرقى 

اللواء عصام أبو زريبة.
بدوره أكد وزير الداخلية حرصه على رعاية الملف األمني 

وصواًل إلى أفضل المستويات.
النواب  مجلس  أعضاء  ب��دور  اللقاء،  خ��الل  الوزير  وأش��اد 
أجل  ِمن  قدًما  للمضي  ال��وزارة،  لتوجهات  والمستمر  الداعم 
بسط األمن َواألمان َوااِلرتقاء ِبالقطاع الشرطي في كافة ربوع 

البالد.
الدورة  أبوراس  تشارك في اجتماعات  النائب ربيعة 

الرابعة للشبكة اإلفريقية للمرأة
شاركت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراس في اجتماعات 
منع  م��ج��ال  ف��ي  للمرأة  اإلفريقية  للشبكة  ال��راب��ع��ة  ال���دورة 
النسائي  والمنتدى  السالم  أج��ل  من  والوساطة  الصراعات 
في  أبابا،  أدي��س  اإلثيوبية  بالعاصمة  واألم��ن  للسالم  الثالث 

الرابع عشر والخامس عشر من ديسمبر الجاري.
تناول الُمنتدى االستفادة من دور المرأة في السالم واألمن 
المرأة وقيادتها عمليات السالم في إفريقيا،  لتعزيز مشاركة 
والتركيز على وضع المرأة ودور النساء الليبيات في عمليات 

السالم والمفاوضات وتحقيق األمن.
المائدة  اجتماع  في  النواب  مجلس  دي��وان  مشاركة 

المستديرة الدولي الرابع
رسمي  السيد  ال��ن��واب  مجلس  دي��وان  رئيس  نائب  ش��ارك 
بالنيابة عن رئيس الديوان السيد عبدالله المصري  بالروين، 
فضيل  في اجتماع المائدة المستديرة الدولي الرابع الذي ُعقد 
عبر االتصال المرئي تحت عنوان " المبادئ المشتركة لدعم 
الرقمية"،  البرلمانات  نحو  التوجه  سياسة  ودعم  البرلمانات 

بمشاركة األُمناء العامين لبرلمانات ثمانية وأربعين دولة.
وأكد نائب رئيس الديوان خالل مشاركته بأن االتجاه نحو 
الرقمنة في عمل البرلمانات؛ يرفع من كفاءة األداء بما يحفظ 
هذه  في  الممثلة  للشعوب  الرفاه  من  المزيد  ويحقق  الحقوق 

الكيانات،
لدرجات  االعتبار  في  األخذ  بالروين على ض��رورة   وشدد 
والمادي  االجتماعي  الواقع  في  األعضاء  الدول  بين  التفاوت 

والثقافي.
متسارع  عالم  في  التطورات  مواكبة  إلى  يهدف  االجتماع 
واالستشراف  االستعداد  ومدى  كيفية  على  والوقوف  التغيير 

المستقبلي للوصول إلى أعلى وأكفأ مستويات األداء. 

وفد مجلس النواب الليبي في زيارة لتعزيز العالقات الليبية الباكاستانية
جهود مجلس النواب برئاسة المستشار عقيله صالح الرامية إلى المحافظة على  وحدة الوطن تتسارع وتيرتها يومًا  بعد يوم ، ملفات 

هامة  تم طرحها و اتفاقيات تم إبرامها  و لقاءات واجتماعات على الصعيد الدولي والمحلي  أجراها رئيس المجلس المستشارعقيله 
صالح والسادة النواب تخص الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، مباحثات ومتابعة أوضاع   ُتصب جميعها في مصلحة الوطن 

والمواطن  ..قبة البرلمان تحصد  في هذا العدد أبرز أنشطة مجلس النواب خالل  األسبوع الماضي 
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اس��ت��ك��م��اال ل��الج��ت��م��اع��ات 
إدارات شركة  لباقي  التجريبية 
الخليج العربي للنفط تواصلت 
الموافق  الماضي  االربعاء  يوم 
ب��ق��اع��ة   2022/12/21
ال��ون��ي��س سعد  عبد  ال��م��رح��وم 
الرئيسية بحضور السيد أشرف 
م��ن��ص��ور م��ع��ت��وق رئ��ي��س لجنة 
لجنة  وأعضاء  بالوكالة  اإلدارة 
اإلدارة كاًل من بوبكر بن عامر 
عضو لجنة اإلدارة لالستكشاف 
والسيد  والمعلومات،  واإلنتاج 
ادم  ص����ال����ح  ع���ب���دال���م���ط���ل���ب 
للهندسة  اإلدارة  لجنة  عضو 
المعلومات  وتقنية  واالنشاءات 
كويدير عضو  والسيد عوض   ،
لجنة اإلدارة للعمليات والصيانة 
اإلدارات  وم���دراء  والمصافي 

الفنية والمختصين.
ح��ي��ث ت��م م��ن��اق��ش��ة ت��ق��اري��ر 
إدارة الصحة والسالمة والبيئة 
وخ���ط���ط وب����رام����ج ال��ش��رك��ة 
لباقي  والمحقق  والمستهدفات 
الفترة،  الشركة  خالل  إدارات 
وك����ذل����ك ع�����رض ال��م��ي��زان��ي��ة 

التقديرية لعام 2022.
المعنية  اإلدارات  وقد قامت 

ب��ت��ق��دي��م ع�����رض ل��ن��ش��اط��ه��ا 
واألعمال  الحالي  العام  خالل 
والميزانيات  تنفيذها،  المقترح 
المشاريع  لتنفيذ  المقترحة 

واألعمال للعام القادم.
الصعوبات  عرض  تم  كذلك 
انجاز  تعيق  ال��ت��ي  وال��ع��راق��ي��ل 
وتحقيق  الفنية  اإلدارات  مهام 
في  المرسومة  المستهدفات 

ليتسنى  ال��س��اب��ق��ة  ال��خ��ط��ط 
عرضها على الجمعية العمومية 
وإي���ج���اد ال��ح��ل��ول وال��ب��رام��ج 
واالن��ط��الق  لتذليلها  السريعة 

نحو تحقيقها.
ك��م��ا اس��ت��ع��رض االج��ت��م��اع 
ن����ش����اط م���ن���ط���ق���ة ال���ت���ع���اق���د 
واالس���ت���م���اع ال����ى م���داخ���الت 
خالل  بشأنه  الفنية  اإلدارات 

العام 2022 .
هذا وشدد السيد رئيس لجنة 
اإلدارة بالوكالة الى ضرورة اخذ 
الوطنية  المؤسسة  مالحظات 
ل��ل��ن��ف��ط ب��االع��ت��ب��ار ووض��ع��ه��ا 
اإلدارات  بكافة  التنفيذ  موضع 
وال��ت��دق��ي��ق ب��ك��اف��ة ال��م��ش��اري��ع 
عرضها  المزمع  والميزانيات 

على الجمعية العمومية .

المختصة  ال��ف��رق  تستمر 
لتصنيع  الن���وف  راس  بشركة 
ال��ن��ف��ط وال����غ����از ع���ن ط��ري��ق 
قسم  الصيانة  خ��دم��ات  إدارة 
بتنفيذ   ، الصناعية  الخدمات 
على  والتبطين  الكسح  أعمال 
ج����دار األن���ب���وب داخ����ل خط 
المغذي  ال��ب��ح��ر  م��ي��اه  م��أخ��ذ 
اإلنتاجية  للوحدات  الرئيسي 
بالمجمع الصناعي والذي يبلغ 
طوله حوالي 1600متر حيث 

وصلت نسبة اإلنجاز 60% .
ي����أت����ي ذل�������ك ف�����ي إط�����ار 
المحافظة علي سير العمليات 
التشغيلية في المرحلة القادمة 
من  ال��م��ش��روع  ه��ذا  ويعتبر 
التي  الهامة  المشاريع  ضمن 
على  ال��ش��رك��ة  إدارة  ح��رص��ت 
وبكل  ذات���ي  بشكل  تنفيذها 
ح��رف��ي��ة وإت���ق���ان ب��ع��ي��ًدا عن 
ويستنزف  يرهق  الذي  التقاول 

الموارد المالية للشركة .

واالبتكار  الريادة  مركز  نظم 
بعنوان   حوارية   جلسة  بسبها 
م��خ��رج��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي 
وال����م����ش����روع����ات ال���ص���غ���رى 

والكبرى .
وت��ط��رق��ت ال��ج��ل��س��ة  ال��ت��ي 
حضرها مندوبين  عن المصرف 
المركزي سبها  وغرفة التجارة 
والزراعة  ومركز اعمال سبها 
ورؤية سبها 20-30  ومكتب 

ال��ج��وان��ب  التكنولوجيا   ن��ق��ل 
المشاريع   الن��ش��اء  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ال��م��ت��وس��ط��ة وط����رق ال��ت��م��وي��ل  

وآليات  تطويرها .
كيفية  م��ن��اق��ش��ة   ت���م  ك��م��ا 
تمويل المشاريع  عبر الجهات  
في  المكاتب   ودور  الداعمة  
بناء  وآليات  التكنولوجيا  نقل 
ال��ش��رك��ات وم���رك���ز اص��ح��اب 

المصلحة .

أعلن فرع شركة إيني لشمال أفريقيا، انخفاض تدفقات 
إلى  ويمكن خفضها  إيطاليا  إلى  ليبيا  من  الطبيعي  الغاز 
الصفر بسبب “الصيانة غير المجدولة” في مجمع مليته، 

حسبما أفادت وكالة نوفا اإليطالية لألنباء.
غير  الصيانة  أعمال  “بسبب  أن��ه  للشركة  بيان  وذك��ر 
المجدولة في مجمع مليته، حدث انخفاض كبير منذ 22 
نوفمبر، مع احتمال توقف تدفق الغاز إلى إيطاليا. جميع 
األنشطة جارية من أجل حل األهمية الحرجة في أقرب 

وقت ممكن”.
وعلمت وكالة نوفا، من مصادر مطلعة أن وحدة استخراج 
الكبريت تعطلت وتحتاج إلى صيانة: لذلك لن يبقى سوى 
هو  لإلصالحات  المقدر  الوقت  وأن  تعمل.  واحدة  وحدة 

أسبوع واحد تقريًبا.
الغاز  تدفقات  ح��ول  سنام  بيانات  تُظهر  ال��واق��ع،  في 
الوطنية،  النقل  بشبكة  الصلة  ذات  بالنقاط  المتعلقة 
انخفاًضا كبيًرا في التدفقات الواردة، من 10 ماليين متر 
مكعب في اليوم في 21 نوفمبر إلى 4 ماليين متر مكعب 
يوم  نوفمبر،   22 ي��وم  في  مكعب  متر  مليون   2 مقابل   ،

االنخفاض.
الليبية  السوق  إلى  يذهب  الغاز  “كل  أن  مصدر  وذك��ر 
من  ي��زال  ال  ك��ان  باألمس  األول��وي��ة.  سبيل  على  المحلية 

كان في  ما  بالغاز عن طريق ضخ  إيطاليا  إمداد  الممكن 
الخط”.

الجدير بالذكر أن ليبيا تزود إيطاليا بنحو 4 في المائة 
األنابيب.  خطوط  عبر  إيطاليا  إلى  المستورد  الغاز  من 
ويمكن لليبيا تصدير ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب 
من الغاز سنوًيا إلى إيطاليا عبر خط أنابيبغجرين ستريم 
الذي يربط صقلية بحقول غاز إيني في جنوب غرب ليبيا.

تأثير هامشي على حصص  لليبيا حالًيا  أخرى،  بعبارة 
استيراد الغاز اإليطالية، على الرغم من القدرة التصديرية 
المستخرج  الغاز  من  المائة  في   65 ألن  وذلك  الكبيرة، 
في غرب ليبيا على الحدود مع تونس يذهب إلى الشبكة 

غرين  إلى  فقط  الباقي   35 ال�  ويذهب  الليبية  الوطنية 
ستريم.

ليبيا من  إنتاج  بلغ إجمالي  وبحسب تقدير وكالة نوفا، 
مقارنة   ،2021 عام  في  مكعب  متر  مليار   9.23 الغاز 
بمتطلبات داخلية تقارب 6 مليارات متر مكعب، األرقام، 
التي يمكن أن تتغير فعلًيا، ولكن فقط مع اكتشاف حقول 
دورة  ذات  ج��دي��دة  وب��ن��اء محطات  ج��دي��دة،  غ��از ضخمة 
المتجددة،  الطاقة  مصادر  من  كبيرة  محطات  أو  مركبة 
على وجه الخصوص الطاقة الشمسية، حيث تحتل شركة 
توتال إنيرجي موقع الصدارة. وفي هذا الصدد، تقوم إيني 

باستكشافات مختلفة في المناطق البرية والبحرية.

استكمال االجتماعات التجريبية لمتابعة نشاطات شركة الخليج العربي للنفط 

مشروع صيانة وترميم خط مياه البحر المغذي للمجمع الصناعي راس النوف

جلسة حوارية بسبها حول مخرجات التعليم العالي والمشروعات الصغرى والكبرى

وكالة نوفا: انخفاض كبير في تدفقات الغاز الطبيعي من ليبيا إليطاليا نتيجة عطل فني

ذك����رت ص��ح��ي��ف��ة” ف��اي��ن��ان��ش��ال ت��اي��م��ز” 
مع  أن  الماضي  الخميس  يوم  البريطانية 
ريبسول  مثل  الدولية  النفط  شركات  قيام 
بتوسيع أنشطتها اإلستكشافية داخل البالد 
، تسعى شركة سرير للعمليات النفطية إلى 
حفار التنقيب البري الجديد لحوض سرت 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  تكثيف  حيث 
بداية عام  أنشطة اإلستكشاف في  الليبية 

. 2023
الليبي  النفط  أن  الصحيفة  وأض��اف��ت 
اإلن��ت��اج  زي���ادة  م��ن  يمّكنه  ف��ي وض��ع جيد 
الوقت نفسه أدت عوامل مثل  النفط وفي 
جائحة     COVID-19  إلى اإلنخفاض 
في المشاريع القديمة والسياسات المتعلقة 
بتحويل الطاقة إلى تعطيل أنشطة التنقيب 
واإلنتاج في ليبيا مما أدى إلى تراجع إنتاج 

النفط .
وأشارت الصحيفة إلى أن توفر األحواض 
البرية في البالد التي ال تزال غير مستغلة 
وذل��ك  لليبيا  هائلة  ف��رًص��ا  كبير  ح��د  إل��ى 
لتعزيز إنتاجها واستثمار مواردها الطبيعية 
مع تزايد الطلب على الغاز الطبيعي بسرعة 
األحواض  تتمتع   ، العالم  أنحاء  جميع  في 
البرية الليبية بإمكانيات فريدة للتخفيف من 
أزمة الطاقة الحالية في البلدان األوروبية 

المجاورة .

فاينانشال تايمز تكشف عن 
وضع النفط الليبي في البالد



ش��ؤون  م��دي��ري��ة  مفتشو  ي��واص��ل 
اإلصحاح البيئي طرابلس برفقة جهاز 
التفتيشية  حمالتهم  البلدي  الحرس 
استهدفت  حيث  جنزور  بلدية  داخ��ل 
ال��ح��م��الت  ع���دد م��ن ال��ق��ص��اب��ي��ن ، 

تسجيل  تم  التفتيشية  الجولة  وخالل 
عدد من المخالفات منها: عدم وجود 
مكافحة  وش��ه��ائ��د  ص��ح��ي��ة  ش��ه��ائ��د 
األفات منتهية الصالحية وتبين وجود 
وبعض  السقف  ف��ي  ظ��اه��رة  رط��وب��ة 

تحتاج  المستعملة  والمعدات  اآلالت 
إلى صيانة.

وعلى إثر هذه المخالفات تم إصدار 
للجهات  وإح��ال��ت��ه��ا  صحية  إن�����ذارات 

المختصة.

ق����ام س��ف��ي��ر ج��م��ه��وري��ة غ��ان��ا  
وال��وف��د  إب��راه��ي��م  ب��رك��ة  خميس 
ال���م���راف���ق ل���ه خ����الل ال��ي��وم��ي��ن 
مدينة  إل��ى  ب��زي��ارة   الماضيين  
غدامس ، حيث كان في استقباله 
عميد  بلدية غدامس  قاسم مانع 
ووكيل  البلدي  المجلس  وأعضاء 
مديرية  وم��دي��ر  البلدية  دي���وان 
أمن غدامس ، تهدف الزيارة إلى 
الغانية  الليبية  العالقات  توطيد 
الجالية  واالط��الع على أوض��اع  

الغانية الموجودة في غدامس .
ضم جدول الزيارة عقد اجتماع  
ببلدية غدامس حيث ُعقد اجتماع  
موسع بقاعة ديوان البلدية   القى 
رحب  كلمة  البلدية  عميد  فيه  
وال��وف��د  السفير  بالسيد  فيها 
فيها على  م��ؤك��داً  ل��ه،  ال��م��راف��ق 

حسن العالقة بين الشعبين الليبي 
بين  المتينة  والعالقة   والغاني  
غدامس وأفريقيا وتخللت الزيارة 
القديمة  المدينة  داخ���ل  ج��ول��ة 

وبعض المناطق السياحية.  
دولة  سفير  أع��رب  جانبه  من 
غانا عن سعادته بوجوده بغدامس 

زيارتها منذ  إلى  يتطلع  كان  التي 
أكثر من عشرين عاماً.

أثناء  الغاني  السفير  والتقى 
الغانية  الجالية  زيارته ممثلو عن 

الموجودة بمدينة غدامس
 لسماع متطلباتهم ومناقشتها .

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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مديرية شؤون اإلصحاح البيئي 

تواصل حمالتها التفتيشية ببلدية جنزور 

سفير  جمهورية غانا يزور مدينة غدامس

ال��ف��روع  ش���ؤون  إدارة  ُم��دي��ر  التقى 
ن���اص���ر محمد  ال��س��ي��د  وال���َم���ح���الت 
البلدية  الفروع  رؤس��اء  مع  المشيطي 
بنغازي  ببلدية  ال��م��ح��الت  وُم��خ��ت��اري 

والُمشاركة  ال��ُج��ه��ود  لتنسيق  ،وَذل���ك 
الفاعلة في االحتفالية التي َسوف تُقام 

يوم 24 ديسمبر الجاري .
استعدادهم  الُحضور  وأب��دى  هذا 

ال���ت���ام ل��ل��َع��م��ل ع��ل��ى إن���ج���اح َه���ذه 
الُمميزة  وال��ُم��ش��ارك��ة  االح��ت��ف��ال��ي��ة 
الَمحالت  وُمختاري  الفروع  لرؤساء 

وُمواطني الَمدينة

لبلدية  البلدي  المجلس  عميد  استقبل 
من  كل  رفقة  بترون  أحمد  السيد  أوجلة 
عضو مجلس النواب السيد حمد 
المجلس  ع��ض��و  و  مقيق 
السيد  ل��ل��دول��ة  األع��ل��ى 
أحمد األوجلي، وأعضاء 
أوجلة  البلدي  المجلس 
بوقبول  أح��م��د  ال��س��ادة/ 
بترون،  ،فضيلة  باكير  ،سالم 
عثمان  الدكتور  بالحكومة  الصحة  وزي��ر 
بمقر  ل��ه،  المرافق  وال��وف��د  عبدالجليل، 

مستشفى أوجلة القروي.
سير  على  الصحة  وزي��ر  اط��ل��ع   حيُث 
العمل داخل المستشفى وقام رفقة الوفد 
ومن  األقسام  داخ��ل  بجولة   له  المرافق 
خالل ما تقدم به السيد مدير مستشفى 
أوج��ل��ة ال���ق���روي ال��س��ي��د ص��ال��ح محمد 
تعليماته  ال��وزي��ر  معالي  أص��در  م��راج��ع، 
للبدء في اتخاذ االجراءات الالزمة لصيانة 
للعمليات  غ���رف  وإض��اف��ة  المستشفى 
وقسم منفصل للنساء والوالدة ،باإلضافة 
الى دعم الصيدلية واألدوية والمستلزمات 
المتعلقة  االشكالية  في  والنظر  المطلوبة 
المساعدة  وال��ط��ب��ي��ة  الطبية  ب��ال��ك��وادر 
خاصة من الوافدين والتي تعاني منها جل 

مستشفيات ومراكز المنطقة.

للشركة  التابعة  توزيع شرق سبها،  بدائرة  الصيانة  نّفذت فرق 
العامة  للكهرباء، أعمال صيانة لمكونات شبكة التوزيع.

وأشارت العامة للكهرباء أن األعمال شملت تركيب أعمدة خشبية 
بدل المكسورة وسحب األسالك، وإعادة التغذية الكهربائية لبعض 

األحياء بعد استكمال أعمال الصيانة الطارئة.
يشار إلى أن هذه األعمال تأتي ضمن جهد الشركة المتواصل 

الستقرار وتحسين أداء الشبكة الكهربائية.

بلدي أوجلة
 يستقبل وزير الصحة 

والوفد المرافق له

 العامة للكهرباء تنّفذ أعمال صيانة 
لمكونات شبكة التوزيع بسبها

ُمدير إدارة شؤون الفروع والَمحالت يلتقي 
رؤساء الفروع ببلدية بنغازي



ع��ق��د وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ل���واء عصام 
األمنية،  اللقاءات  من  سلسلة  أبوزريبة، 
وذل����ك خ���الل زي���ارت���ه م��دي��ن��ة س���رت؛ 
والعراقيل  األمنية  األوض���اع  لمناقشة 
واالحتياجات  العمل  سير  تواجه  التي 

الالزمة.
دي��وان  رئيس  ال��وزي��ر   التقى  حيث 
الجنوبية  بالمنطقة  الداخلية  وزارة 
بحث   و  الشريف،  السالم  عبد  ل��واء 
اللقاء  المستجدات واإلنجازات التي 
واألجهزة  األمن  مديريات  بها  قامت 
في  ال��ج��ن��وب��ي��ة،  بالمنطقة  األم��ن��ي��ة 

واستقرار  أم��ن  على  الحفاظ  سبيل 
ال��م��واط��ن��ي��ن وض���ب���ط ال��م��ط��ل��وب��ي��ن 

والخارجين عن القانون.
ك��م��ا اط��ل��ع أب��وزري��ب��ة، خ���الل لقائه 
مدير اإلدارة العامة لإلمداد لواء خالد 
العمل  س��ي��ر  كيفية  ع��ل��ى  ال��ق��زي��ط��ي،  
والنواقص التي تعاني منها اإلدارة وسبل 
المديريات  احتياجات  وتغطية  توفيرها 
على  سعيه  م��ؤك��ًدا  األمنية،  واألج��ه��زة 
تزويد الجهات التي تتبع وزارة الداخلية 

بما يلزمها من مالبس ومهمات.
وف����ي س��ي��اق م��ت��ص��ل اج��ت��م��ع وزي���ر 

ال��داخ��ل��ي��ة  ب��رئ��ي��َس��ي ق��س��م ال��م��رور 
والتراخيص وشرطة النجدة والالسلكي 
آلية  على  للوقوف  أمن سرت؛  بمديرية 
العمل ومدى تطبيق قانون ولوائح المرور 
والسير على الطرقات وتنفيذها بالشكل 
المطلوب، باإلضافة إلى مساهمة قسم 
في  واألم���ن  النظام  حفظ  ف��ي  النجدة 

المدينة وضبط الجرائم.
الجهود  تكثيف  ال��وزي��ر ض��رورة  أك��د 
وال��ت��ع��اون وال��ت��ن��س��ي��ق ال��م��ش��ت��رك بين 
أمن  على  الحفاظ  أج��ل  م��ن  الجميع؛ 

واستقرار المنطقة.

الماضيين    ال��ي��وم��ي��ن  خ���الل  أج���ري 
المقريف  أمحمد  الشهيد  بمستشفى 
أجدابيا  بمدينة   التعليمي،  المركزي 
مراسم تسليم واستالم بين المدير العام 
فتحي  ال��س��ي��د/  للمستشفى  ال��س��اب��ق  
المهندس   ال��ح��ال��ي  وال��م��دي��ر  ال��ح��رن��ة، 

إبراهيم عامر.

بلدية  ب��ح��ض��ور ع��م��ي��د  ذل���ك  ج���اء 
المنفي،  ام��ب��ارك  ال��س��ي��د/  أج��داب��ي��ا 
مرعي  الصحية،  ال��خ��دم��ات  وم��دي��ر 
العرم، ولجنة التسليم واالستالم وعدٍد 
بالجهات  اإلداري��ي��ن   المسؤولين  من 

ذات العالقة. 
جاءت مراسم التسليم واالستالم بعد 

أن  اصدر وزير الصحة  االسبوع الماضي 
بتكليف  القاضي    )104( رقم  القرار 
عاما  مديرا  عامر  ابراهيم  المهندس 
المقريف  امحمد  الشهيد  لمستشفى 
فتحي  للسيد  خلفا  التعليمي  المركزي 
المستشفى  إدارة  استلم  ال��ذي  الحرنه 

نهاية عام 2020

7 بلديات
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أصدر عميد بلدية المرج المهندس وليد 
صلهوب القرار رقم 79 لعام 2022بشأن 
تشكيل لجنة لإلرشاد والتوجيه االجتماعي 
بلدية  ن��ط��اق  داخ���ل  وال��ت��رب��وي  والنفسي 
خبراء  من  عرضه  ماتم  على  بناء  المرج 

مشروع تامسال بالبلدية .
ح��ي��ث ت��ت��ول��ى ال��ل��ج��ن��ة 
ال��م��ش��ك��ل��ة وف���ق���اً ل��ل��م��ادة 
األول����ى ف��ي ه���ذا ال��ق��رار 

المسندة  بالمهام  بالقيام 
إليها .

المهندس  ب��ح��ث  متصل  س��ي��اق  وف���ي 
ب��دي��وان  المشكلة  اللجنة  م��ع  ص��ل��ه��وب 
للشروع  اإلذن  منحهم  البلدي  المجلس 
كما  إليهم  المسندة  األعمال  مزاولة  في 
تولى  عميد البلدية مخاطبة كافة الجهات 
ذات العالقة لتذليل الصعاب وتمكين هذه 

اللجنة من إتمام العمل .

عبدالجليل،  عثمان  الصحة  وزي��ر  تفقد 
مستشفى جالو المركزي خالل جولته ببلديات 
الواحات، اطلع على أقسام المستشفى برفقة 
باإلضافة  مقيق  حمد  النواب  مجلس  عضو 
إل��ى ع��م��داء ب��ل��دي��ات ج��ال��و أوج��ل��ة إجخرة 

ومسؤولي القطاع بالبلديات. 
الدعم  تقديم  الوزير  أكد 
للمستشفى  ال��الزم  المادي 
حتى يتسنى حل المختنقات 

ال��ع��اج��ل��ة، ج���اء ذل���ك خ��الل 
وتدوين  المستشفى  إدارة  لقائه 

المواد  توفير  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  احتياجاتهم 
والمستلزمات الطبية المطلوبة حيث أوصى 
الئحة  ات��ب��اع  بالبدء  ب��ض��رورة  الجليل  عبد 
لألطباء  االس��ت��خ��دام  ع��ق��ود  إب���رام  تنظيم 
الوافدين والمحليين والكوادر الطبية الالزمة 

لتشغيل المستشفى. 
لمستشفى  زيارته  بعد  عبدالجليل  أوصى 
الالزمة  اإلج���راءات  في  البدء  العام؛  جالو 
خاصة  محوري  بشكل  المستشفى  لصيانة 
م��ؤك��دا  وال��ت��ول��ي��د،  ال��ن��س��اء  غ���رف  تجهيز 
وتوفير  المستشفى  كفاءة  من  الرفع  ضرورة 
الطبية  للكوادر  يتسنى  حتى  احتياجاته  كل 
واإلدارية تقديم الخدمات الالزمة للمواطنين 

والمقيمين بالشكل المطلوب.

صلهوب يصدر قرارَا  بتشكيل لجنة 
اإلرشاد والتوجيه ببلدية المرج

وزير الصحة يبحث احتياجات 
مستشفى جالو المركزي

خالل زيارته سرت 

وزير الداخلية يعقد سلسلة من  اللقاءات األمنية

مدير مستشفى الشهيد امحمد المقريف يستّلم  مهامه

المهندس  اجخره  حقل  مدير  سلم 
/ ع��ب��دال��ب��اس��ط ال��زي��ت��ون��ي  وم��دي��ر 
للعمليات  السرير  بشركة  الخدمات  
إبراهيم   ف���وزي  م.  اج��خ��رة  النفطية 
ملف  ومتابع   البلدي  المجلس  عضو 
الرياضة في بلدية اجخرة السيد أيمن 
لنادي  تدريبية  معدات  عيسي  أحمد 

الصحاري.

أحمد   أي��م��ن  السيد  ال��ق��ى   حيث 
التي  التسليم   م��راس��م  خ��الل  كلمة 
أقيمت بمقر شركة السرير اثني فيها 
علي مجهودات رئيس مجلس اإلدارة 
السيد فتحي عبدالسالم عيسى في 
الصحاري  لنادي  المتواصل  دعمه 
إجخرة كما عبر عن امتنانه لالعبين 
ال��م��راف��ق��ي��ن ل��ه ح��ي��ث ال��ق��وا كلمة 

شاكرين فيه دعم الشركة المتواصل 
للنادي .

ك��م��ا  ث��م��ن ال��س��ي��د / أي��م��ن أحمد  
جهود  رئيس نادي الصحاري م.محمد 
في   لتفانيه  إس��ري��وي��ح   ع��ب��دال��ه��ادي 
تطلعات  لتحقيق  بالنادي  للرقي  العمل 
وتسهيل  المنطقة  أذه���ل  وط��م��وح��ات 

التواصل مع الشركة.

بلدية اجخرة  

تستلم معدات تدريبيةلنادي الصحاري
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ثقافية

في تحربة بالغة الروعة والعمق، قامت 
عمر"  "منال  الشهيرة  المصرية  الدكتورة 
في حوار لها مع االذاعي الجميل "محمود 
يقدم على  كان  الذي  برنامجه  سعد" في 
 ،) الذاكرة  تخني  لم  إذا   ( النهار   " قناة 
قامت  بعرض تجربة  قامت بها مجموعة 
قط  وض��ع  ت��م   حيث  النفس،  علماء  من 
مرة  معاً، وألول  واح��د  قفٍص  وف��أر  في 
انكمش  ال��ذي  الفأر  يتحسس  القط  بدأ 
القط  أن  وب��دا  وال��خ��وف،  الرعب  بتأثير 
الفأر.  التهام  في  ذلك  بعد  يشرع  سوف 
العلماء  أن  ذل��ك  بعد  ح��دث  ال���ذي  لكن 
بهرمون  ال��م��ذع��ور  ال��ف��أر  بحقن  ق��ام��وا 
أيضاً  يعرف  هرمون  وهو  "التوسترون"، 
مواصفات  ول��ه  ال��ذك��ورة"  "هرمون  باسم 
عملية  أول  لدى  بسهولة  معرفتها  يمكن 
بحث على الجوجل، ولكن ما يعنيني هنا 
مع  وظيفته  أدى  ال��ه��رم��ون  ه��ذا  أن  ه��و 
الفأر بشكٍل جعله يهمل االستجابة لتأثير 
الخوف من الوضع السيئ الذي هو فيه، 
تتغير  المعطيات  ب��دأت  بالتحديد  وهنا 

بالنسبة للقط .
تعطل رائحة الخوف :

وكأنه   ) الهرمون  بتأثير   ( الفأر  وقف 
مالمسته  القط  ح��اول  ب��األم��ر،  يبالي  ال 
الفعل  ردة  متوقعاً  هناك،  ثم  هنا،  بخفٍة 
سنة،  مليون  منذ  تتغير  لم  التي  األزلية 
ويصبح  القط،  من  الفأر  يخاف  أن  وهو 
تعطي  معينة  برائحة  مميزاً  الخوف  هذا 
المعلومة العاجلة للقط بأن هذا الفأر هو 
القط  فيبدأ  له،  بالنسبة  مشروع ضحية 
كمفترس،  القوي  موقفه  من  تأكد  وق��د 
يبدأ بالتهام الفأر بعد أن يتأكد تماماً من 

المعطيات الواردة إليه. 
لكن شيئاً من هذا لم يحدث هذه المرة، 
"أحمد شوقي"  وكأن  تعطل،  الزمن  وكأن 
بروعة صوت  يذكرنا  جديد  من  عاد  قد 
الكالم  لغة  تعطل  تعلن  وه��ي  "ف��ي��روز" 

القديمة :
" وتعطلت لغة الكالم وخاطبت .. عيناي 

في لغة الهوى عيناك "
إن "لغة الكالم" تتعطل عند القط، ويقف 
المستجدة،  ال��ظ��روف  فهم  ع��ن  ع��اج��زاً 
التاريخي  خوفه  عن  يتخلى  الفأر  هاهو 
ويقف ال مبالياً بمخالب القط، يقف ثابتاً 
وكأنه يستهين باألمر كله، طبعاً، القط ال 
يعرف بأمر الخديعة الصغيرة، وال يدرك 
ما  في  الكبير  دوره  الهرمون  لمفعول  أن 
حدث، إنه فقط يشعر بأن األمر ال يسير 
اعتادته جميع  اعتاده من قبل، وكما  كما 
القطط منذ ما قبل التاريخ وحتى اليوم. 

إن س��ي��ل ال��م��ع��ل��وم��ات ال���ذي ي���رد إل��ى 
�� 30 جم ( يقول شيئاً  مخ القط ) 25 
إن  يقول  إن��ه  ال��م��رة،  ه��ذه  ج��داً  مختلفاً 
خائفاً،  ليس  القط  أم��ام  الواقف  الكائن 
وبالتالي فهو ال يحمل مواصفات الضحية 
المعتادة، وهذا يعني بالضرورة أن القط 
أيضاً،  المعتاد  "المفترس"  ذلك  يعد  لم 
يعرف  ال  فالقط  المعطيات،  تتغير  وهنا 
الفأر باسمه الذي نعرفه نحن، إنه فقط 
التي  تلك  المفضلة،  ضحيته  أن��ه  يعرف 
رائ��ح��ة  ال��زم��ن  غ��اب��ر  م��ن��ذ  منها  تنبعث 

تعطي  التي  هي  الرائحة  وه��ذه  الخوف، 
بقتل  يسارع  لكي  للقط  األخضر  الضوء 

الفأر والتهامه بدون تردد. 
التاريخية  االنسيابية  العملية  لكن هذه 
تتعطل اآلن، فالرائحة المعتادة لم تنبعث، 
المرة،  هذه  خائفاً  ليس  الفأر  ألن  وذلك 
حاسة  عطل  ب��ه  حقن  ال���ذي  فالهرمون 
وبالتالي  ب��ه،  المحيط  بالوسط  الشعور 
قط  بوجود  االح��س��اس  عن  مغيباً  جعله 
وعلى  هنا  يقف  فهو  لذلك  جانبه،  إل��ى 
مسافة مليمترات من قاتله وهو ال يبالي 
حتى بوجوده، وهنا بدأت األمور بالتغير، 
لم  أمراً  التجربة  تصوير  وسجلت عدسة 

يحدث من قبل .
مالم تكن فأرًا فلن يأكلك القط :

إن القط وقد بدأت األمور تختلط عليه 
يبدأ في االرتباك، يضطرب، ويتشكك في 
أنه "مفترس"، بل ويدرك أن الواقف أمامه 
ليس "ضحية"، وهنا يبدأ االتجاه العكسي 
بالخوف،  اآلن  يشعر  القط  إن  للرائحة، 
ليس  أمامه  المبالياً  يقف  الذي  فالكائن 
مفهوماً بالنسبة له، وربما يكون "مفترساً" 
من نوٍع جديد، ومادامت هناك احتمالية 
ل���وج���ود "م���ف���ت���رس" وه����و ه����ذا ال��ك��ائ��ن 
الضئيل الغامض، فإن الوجه اآلخر لهذه 
االحتمالية هو أن هناك "ضحية" تتعرض 
اآلن للخطر، وهذه الضحية ليست سوى 
الصراخ،  في  اآلن  يبدأ  القط  إن  القط. 
ومحاولة الهروب من القفص، وللعلم في 

بحوره شؤون .

المقموع يتحول إلى قامع :
الدكتورة  لنا  تقدمها  التي  الخالصة 
"منال عمر" في نهاية التجربة هو أنه ليس 
ف��أر، وأن��ه ليس  هناك قط إال من خيال 
"ضحية"،  خوف  من  إال  "مفترس"  هناك 
وإنك إذا لم تكن فأراً فإن القط لن يأكلك 

مدى الدهر. 
المعنى هنا كبير، والعمق في مثل هذه 
االحاالت يستلزم قدرة كبيرة على الغوص، 
ويكفي هنا أن نطالع تجربة أخرى مذهلة 
الرائع  كتابه  "ممدوح عدوان" في  أوردها 

"حيونة االنسان" لنعرف المزيد :
في  المشرفين  عن  "ع���دوان"  يتحدث 
نقل  ق��رروا  وق��د  الحيوان  إح��دى حدائق 
حديقة  إلى  المفترسة   الحيوانات  بعض 
أقفاصاً  يحضرون  ب���دأوا  وهنا  أخ���رى، 
ألقفاص  تماماً  مقابلة  ووضعوها  قوية، 
فتحوا  أن  بعد  نقلها،  المراد  الحيوانات 
أب��واب��ه��ا، وك���ان���وا ي��ش��رع��ون ف��ي ض��رب 
يدفعونه  حتى  بالحديد  ونخسه  الحيوان 
المقابل  القفص  إلى  قفصه  مغادرة  إلى 
ثم يغلقون عليه الباب وتتم عملية النقل، 
بالعملية  قاموا  "اللبوة"  دور  جاء  وعندما 
رفض،  لكنه  األس��د،  دور  ج��اء  ثم  ذاتها، 
لكٍم  فتعرض  ش��دي��دة،  م��ق��اوم��ة  وأب���دى 
إلى  وصل  والوخز  الضرب  من  مضاعف 
إج��ب��اره  ت��م  حتى  واألذى،  التعذيب  ح��د 
االنتقال  على  الضرب  أنهكه  وقد  أخيراً 
إلى القفص اآلخر. وهنا، كانت المفاجأة، 
اللبوة،  على  الهجوم  في  األس��د  بدأ  لقد 

إن  بمخالبه.  وتجريحاً  عضاً  وأشبعها 
"عدوان" يلخص ما جرى بالعبارات البليغة 

اآلتية :
إال  ليس  القفص  ف��ي  ج��رى  م��ا  إن   ((
كلها،  الحياة  ف��ي  ي��ج��ري  م��ا  ع��ن  ص���ورة 
ال���درس ليس وق��ف��اً على ال��دوائ��ر  وه��ذا 
إن  وحدها،  السلطة  ومراتب  الحكومية 
هذا  على  يقوم  ذات��ه  المقموع  المجتمع 
عالقة  بطابعه  يطبع  ما  وه��ذا  المنطق، 
واألخ  بالزوجة،  وال��زوج  بالمرأة،  الرجل 
ب��األب��ن��اء،  واألم  األب  وع��الق��ة  ب��األخ��ت، 
وكل  بالضعيف،  والقوي  بالفقير،  والغني 
من  المقموع  فالمسؤول  مأمور،  بكل  آمر 
قبل من هم أعلى منه في السلطة، يتحول 
إلى "آمر قامع" في دائرة نفوذه، والمواطن 
لزوجته  قامع  زوج  إل��ى  يتحول  المقموع 
وأوالده، والمرأة المقموعة تتحول إلى أم 

قامعة أو جارة متسلطة. ((
تراتبية القمع المقيتة :

إن تراتبية القمع هذه ما هي إال نتيجة 
لسياسة استبداد ممنهجة ربما هي األطول 
عمراً من بين كل أنماط السلوك البشري 
الضحية،  دائ��م��اً  فهناك  ال��ت��اري��خ،  عبر 
وهناك دائماً المفترس، وهناك دائماً تلك 
العالقة الغريبة بين فعل االستبداد وبين 
من يقع عليهم هذا الفعل، وماغاية منهج 
العظيمة  الهياكل  تمارسه  ال��ذي  القمع 
المسيطرة إال أن يحول البشر إلى أشكال 
أخرى من الحيوان، وفي هذا يمكن االتكاء 
على الحقيقة الثابتة التي يذكرها الكتاب، 
والتي تقول وبالحرف الواحد : )) هناك 
مقولة تكرر األيام إثبات صحتها، وهي أن 
مجتمعات القمع، القامعة والمقموعة تَولد 
دكتاتوراً،  أفرادها  من  فرٍد  كل  نفس  في 
ومن ثم فإن كل فرد فيها، ومهما شكا من 
يمارس  ألن  سلفاً  مهيًأ  يكون  اضطهاد، 
وربما  منه،  يشكو  الذي  ذاته  القمع  هذا 
بشكل أقسى وأقوى عنفاً، على كل من يقع 

تحت سطوته. (( 
لمتوالية  ال��م��ؤل��م  الملخص  ه��و  ه��ذا 
تورطت  متوالية  وه��ي  األزل��ي��ة،  التسلط 
في خلقها جميع كائنات هذا الموكب بال 
استثناء، وهي متوالية ترسخت مع الزمن 
للكثير  حياة  وأسلوب  عمل  منهج  لتصبح 
السوي  العقل  سلطة  على  الخارجين  من 
سيطرة  ع��ن  ال��خ��ارج  السليم  والتفكير 
وهو  المستعصية.  النفسية  األم����راض 
منهج تحول مع الوقت إلى ثقافة، وهذا هو 
مكمن الخطر، أن يتحول اسلوب مشكوك 
في أهليته كأسلوب االستبداد، إلى ثقافة، 
المرض  يصبح  أن  تعنى  هنا  الثقافة  ألن 
لك  فتخرج  المجاميع  بين  يتفشى  معدياً 
من األزقة مئات الوجوه لزومبي التسلط، 
توقف.  ب��ال  وتتناسل  ه��دف  ب��ال  تركض 
وهنا بالذات وجب أن نطالب معاً وبأعلى 
لعل  العالم  بنهاية  الصوت  من  يمكن  ما 
صاحب األمر يريحنا مما نحن فيه، وإلى 

األبد هذه المرة .
---------

* افتتاحية العدد 47 من مجلة الليبي 
.

بين منهج القط وهرمون الفأر *

بقلم : الصديق بودوارة
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مجلس النواب وديوانه ُيهنئان 
الشعب الليبي بمناسبة الذكرى 

الحادية والسبعين الستقالل ليبيا
ودي��وان��ه  ال��ن��واب  مجلس  هنأ 
الليبي  الشعب  وأعضاء  رئاسة 
ال��ح��ادي��ة  ال��ذك��رى  بمناسبة 
والسبعين الستقالل ليبيا الذي 

يوافق 24 من ديسمبر. 
أن  المجلس،  تهنئة  في  وج��اء 
بفضل  ج���اء  االس��ت��ق��الل  ه���ذا 
واألج���داد  االب���اء  وع���زم  همم 
المؤسسين الذين أمنوا بقضية 
في  الليبي  الشعب  وحق  الوطن 
فكان  واستقالله  حريته  نيل 
من  س��ن��وات  بعد  أرادوا  م��ا  لهم 

كفاح ونضال وطني. 
تهنئته  ف��ي  المجلس  وأع���رب 
بالدنا  الله  يحفظ  أن  أمله  عن 
باألمن  ليبيا  تنعم  وأن  والشعب 
للشعب  ليتحقق  واالس��ت��ق��رار 
كريمة  حرة  حياة  في  تطلعاته 
وب���ن���اء دول�����ة ال��م��ؤوس��س��ات 

والقانون.

الشعب الليبي ُيحي الذكرى ال��� ) 71 ( لالستقالل وهو 
يتطلع أن يعم األمن واالستقرار واإلزدهار ربوع الوطن

أحيا الشعب الليبي أمس السبت 24 
ديسمبر الذكرى ” 71 ” الستقالل ليبيا 
التي تُصادف الرابع والعشرين من شهر 
ديسمبر من كل عام، والذي جاء تأسيًسا 
على القرار 289 الصادر عن المجتمع 

الدولي في 21 من نوفمبر 1949.
التاريخ  وق��د سجل  ال��ذك��رى  وت��أت��ي 
في صفحاته ملحمة من الكفاح المرير 
خاضها الشعب الليبي، وقدم فيها قرابة 
حرية  سبيل  في  شهداء  تعداده  نصف 
من  سلسلة  عبر  واستقاللها  ب��الده��م 
دماء  فيها  امتزجت  البطولية  المعارك 
وعرضهم  أرضهم  عن  دفاًعا  الليبيين 
وتأكيًدا  الوطنية  للوحدة  تجسيد  في 

على ترابط نسيجنا االجتماعي.
خاص  الجهاد  م��ع��ارك  جانب  وإل��ى 
المعارك  م��ن  العديد  الليبي،  الشعب 
اإلقليمية  ال��م��ح��اف��ل  ف��ي  ال��س��ي��اس��ي��ة 
بإعالن  تُ��وِّج��ت  والتي  كافة،  والدولية 
من  والعشرين  ال��راب��ع  ف��ي  االستقالل 
ديسمبر عام 1951 عندما أعلن الملك 
قصر  ُش��رف��ة  م��ن  السنوسي”  “إدري���س 
وللشعب  للعالم  بنغازي  بمدينة  المنار 
ليبيا أصبحت دولة مستقلة  الليبي، أن 
حرة ذات سيادة ، تتويًجا لجهاد الشعب 
ل��ق��رار هيئة األم��م  وت��ن��ف��ي��ًذا  ال��ل��ي��ب��ي، 

المتحدة.
ويتطلع الشعب الليبي وهو يحيي هذه 

المناسبة إلى أن يعم األمن واالستقرار 
وتتحقق  كافة،  الوطن  رب��وع  واإلزده���ار 
وتكون  المنشودة  الوطنية  المصالحة 
لليبيا،  المحبة  بعمق  واألفعال  الكلمات 
وإيمان،  بإخالص  بنائها  على  وال��ت��آزر 
من  للجميع  وموحدة  واحدة  بلد  وبأنها 
إلى  الشرق  ومن  الجنوب  إلى  الشمال 
لتكون  الذكرى  ه��ذه  تحل  وأن  الغرب، 
ف��ات��ح��ة ل��ع��ام ج��دي��د ي��ع��م ف��ي��ه الخير 
بعظمة  الشعب  وينعم هذا  والطمأنينة، 
كل  ويتجاوز  بالحرية،  تاريخه  وعراقة 
في  والبناء  العمل  إلى  ويتوجه  المحن 

شتى مناحي الحياة. 
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ادبيات شعبية

ليام كيف الريح في الدرجاحه للشاعر امحمد قنانه الزيداني

مصطفى  الهاين والشعراء الشعبيون القدامى الشاعر الشعبي جعفر الحبوني 
وقصيدة شينك عمر

غناوة العلم واغراضها

من  الحبوني  جعفر  الشعبي  الشاعر 

بوادي  ولد  الراحلين  البطنان  شعراء  كبار 

المالحة بالقرب من بلدة البردي 1919م

له قصيدته المشهورة 

وين ثروة البترول ياسمساره 

اللي ع الجرايد نسمعوا باخباره

م   وله ديوان نور العدالة صدر سنة 1974

عن دار الحقيقة بنغازي

شينك عمر عدى في عجاله .. 

                   عام يمر يلحق فيه عام

يا سبحان من بدل احواله .. 

                   سنين تمر تحسبها ايام

شان الوقت من شوخة انذاله  ...

                حالله غاب من كثر الحرام

يضيع الحق وتغيب العدالة ..

                 الله الله عالدنيا السالم

يضيع الحق من غيبة ارجاله ...

                اللي من قبل عدادة مالم

ارباوة ع�ز ما يرضو النذالة ...

               ناس اجواد معروفة اكرام

ارباوة عز ما يديرو الرزالة ...

              خال خاليات خلوهن اوهام

شينك وقت من حالة لحالة ..

              تبدل نور سبح��ان بظالم

فيه الناس ما يخافو قبالة ...

             وكالين لحقوق االيتام

يواطو صقر من نادر امثاله ...

            وفيه البوم دارو له اكمام

حشا السامعين في لفظ المق�الة ...

           طويل الذان دارو له الجام

يشوخ الهبل كي تكثر ام�واله ...

الغزل  منها  شتى  اغ���راض  العلم  ل��غ��ن��اوة 
والسياسة  وال��ش��ك��وى   واالخ���الق   والحكمة 

وغيرها
الغزل

نومه  في  واالعزيز  ياليل  كيفنا  راه  زعما 
هني

نحمل في  سمور  الليل. من خوف شي منام  
ايجيبهم

العين راضيه بمنام تنظر عزيز  فيه وتنعمي
الوالدين  كي  عزاز  دالل   عاش  العقل  ربوا 

الحنن

مصطقى  ال��دك��ت��ور 
سعد الهاين عمل استاذا 
الليبية  الجامعات  في 
وباحثا في مركز الجهاد 
من  العديد  له  وص��درت 

المؤلفات وهي 
تاريخ  موسوعة   -
سنة  ال��ل��ي��ب��ي  ال��ج��ه��اد 

1989
اث���ر ال��دي��ن في   -
سنة  ال��ل��ي��ب��ي  ال��ج��ه��اد 

1990م 
اع����الم ال��ج��ه��اد   -

الليبي سنة1995 م
قصة  ع���ش���رون   -
من تاريخ الجهاد الليبي 

سنة 2013م
ك��م��ا اه��ت��م ب��ال��ت��راث 
وخاصة  الليبي  الشعبي 
الشعبي  ال��ش��ع��ر  ج��م��ع 
فصدر له كتاب الشعراء 
عن  القدامى  الشعبيون 
وزارة الثقافة والمجتمع 

المدني سنة2013م 
ال���ك���ت���اب في  وه�����ذا 
دراسة  هو  صفحة   240
تحليلية لقصائد شعراء 
قصائدهم  في  تناولوا 
ف�����ت�����رة االح�����ت�����الل 
االي��ط��ال��ي وق���د دون��ه��ا 
ناظميها  م��ن  ال��ب��اح��ث 

واذك���ر  ال������رواة،  م��ن  او 
م���ن ه�����ؤالء ال��ش��ع��راء 
المشهورين  ال��ق��دام��ى  
المنفي   ب��ودرم��ان  رواق 
واب����وب����ك����ر ال����ب����وال 
ال��س��ع��ي��دي  وح��س��ي��ن 
ال�����ح�����الف�����ي وع���م���ر 
ي��وع��وي��ن��ه وام��ح��م��د 

قنانه
اخرين نسمع  وشعراء 
ونقرا لهم الول مرة وهم 
وموسى  بوقمرة  عوض 

اب���راه���ي���م ال��روي��ج��ل 
الطلحي  راب���ح  وح��م��اد 
البرعصي   مازق  وعروق 
وم����ح����م����د ال���ق���اض���ي 

المغربي وغيرهم
ك���م���ا ت���ض���م���ن ه���ذا 
شعرية  قصائد  الكتاب 
ع��ن ال��ن��ي��اق ال��م��ح��ررة 
الطليان  معتقالت  م��ن 
والبريقة،  العقيلة  في 
وك����ذل����ك ن����ب����ذة ع��ن 
ت��ج��ري��دة ح��ب��ي��ب  في 

اشعار الرواة
ه���ذا ال��ك��ت��اب اه��ت��م 
وش��رح  الشاعر  بسيرة 
القصائد  او  للقصيدة 
والمناسبة  له  المختارة 

التي قيلت فيها
الدكتور  الباحث  هذا 
بذل  ال��ه��اي��ن  مصطفى 
الجمع  ا في  جهدا كبير 

والتدوين لهذا
الكتاب وتكبد المشاق 
في البحث وزيارة القرى 

والمدن الليبية
ال��ك��ت��اب  راى  وح��ت��ى 

النور منذ عدة  سنوات
ول���ك���ن ل���الس���ف ل��م 
تصرف له وزارة  الثقافة 
هذا  ع��ن  العقد  قيمة 
عشرون  وكتاب  الكتاب 
ق���ص���ة  ق���ص���ي���رة ع��ن 
خاصة  الليبي  الجهاد 
وان����ه م��ت��ق��اع��د ال��ي��وم 
غير  الصحية  وظروفه 
له  ت��ص��در  ج��ي��دة  فهل 
بصرف  الثقافة  وزارة 
مستحقاته في الكتابين 
من  سوقتهما  ال��ل��ذي��ن 
ذلك  امل  سنوات  عشرة 
اثراء  الكتاب  هذا  ويعد 
االدب  لمكتبة  واضافة 

الشعبي

ل��ي��ام ك��ي��ف ال���ري���ح ف���ي ال��درج��اح��ه

ي�����������ق�����������دع�����������ن    وي�����م�����ي�����ل�����ن

ويشيلن ال��ق��وي  ع  ح��واي��ه��ن  وي��ح��ط��ن 

اوق�������������������ات ن��������خ��������دم ب�����ي�����دي

واوق�����ات ع��ش��ر ك��ب��اش ي��ب��ق��ن ع��ي��دي

م����ره ش���ق���اء ل��ل��خ��اط��ر وم������ره  راح���ه

يخيلن م��اع��ل��ي��ك  ح���واي���ج  وي���دي���رن 

مطراحه ال��وط��ى  ف��ي  ال��ع��ال��ي  ويخلن 

واوق�������ات ي��ب��ق��وا ك���اث���ري���ن ع��ب��ي��دي

ص��ي��اح��ه وال  م���ان���ك���س���ب  واوق���������ات 
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حوادث

الديوان / خاص
القائم  حبس  ال��ع��ام��ة  النيابة  أعلنت 
بأعمال المراقب المالي السابق في بعثة 
ليبيا لدى روسيا البيضاء بتهمة االختالس 
الوظيفة  وانحراف سلوكه عن مقتضيات 
ال��ع��ام��ة وح��ب��س م��دي��ر س��اب��ق لمصرف 
االستيالء على  بتهمة  زلطن  فرع  الوحدة 

338 ألف دينار.
حبس  إلى  أدى  وتحقيق  استقصاء 

المتهم 
وأوضح مكتب النائب العام في بيان له 
على صفحته  الرسمية عبر موقع التواصل 
النيابة  "ن��ائ��ب  أن  فيسبوك  االجتماعي 
استقصاء  في  شرع  العام  النائب  بمكتب 
انحراف سلوك المراقب المالي وذلك ردا 
على خرق قواعد إدارة المال العام وكف 

يد المتعدين على حرمته.
وأث��ب��ت��ت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات وف���ق ال��ب��ي��ان " 

اجتراء المراقب المالي على المال العام 
النقد  م��ن  اآلالف  ع��ش��رات  ب��اخ��ت��الس��ه 
والتصرف  حفظه  إليه  المعهود  األجنبي 
للقواعد  بالمخالفة  أخرى  مالية  قيم  في 

الناظمة ألوجه صرف المال العام.
المراقب   " ف��إن  ذات��ه  البيان  وبحسب 
ألشخاص  روات���ب  ص��رف  د  تعمَّ المالي 
البعثة  وظ��ائ��ف  ب��إط��ار  صلتهم  انقطعت 
بتحديد  ال��ع��ام��ة  المصلحة  إل��ى  وأس���اء 
اإليفاد  مخصصات  في  التصرف  أوج��ه 
على  لديها  المعتمد  الدولة  في  للدراسة 
عنه  ترتَّب  مما  الصحيحة  الوجهة  غير 
أوجب  ممن  الخدمة  بمستحقي  اإلضرار 

القانون على البعثة رعايتهم.
بالقول  بيانه  العام  النائب  وختم مكتب 
المتهم  إلى  المنسوب  الواقع  وبإثبات   (
ذمة  على  احتياطًيا  بحبسه  المحقق  أمر 

التحقيق(

حبس مدير سابق لمصرف الوحدة 
العامة  النيابة  أعلنت  أخ��ر  بيان  وف��ي 
فرع  الوحدة  لمصرف  مدير سابق  حبس 
ألف   338 على  االستيالء  بتهمة  زلطن 

دينار.
واقعة كسب  النيابة  تحقيقات  وكشفت 
مصرفية  عملية  نتيجة  م��ش��روع  غ��ي��ر 
إس��اءة  للمحقق  اتضح  حيث  ال��ف��رع  ف��ي 
المسؤول لسلطات وظيفته وإدخاله المبلغ 
في تحويالت داخلية بقصد تمويه مصدره 
وحركته ليتيسر له االستيالء عليه  حسب 

بيان مكتب النائب العام.
وتابع البيان "وأمام قيام األدلة الكافية 
على صحة إسناد واقعة االستيالء؛ انتهى 
أولها  ال��ق��رارات؛  من  جملة  إلى  المحقق 
األمر بحبس المسؤول احتياطًيا؛ واتخاذ 

التدابير التي من شأنها رد المال العام.

الديوان / خاص
الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  كشفت 
تفاصيل واقعة قتل كان الضحية فيها طفل 
لم ترحمه مربيته التي كان في عهدتها بل 
نتيجة  الحياة  ف��ارق  أن��ه  زورا  ادع��ت  أنها 

سقوطه من مكان مرتفع.
بدأت القصة وفق بيان صدر عن اإلدارة 
العامة للبحث الجنائي " عندما وردت إشارة 
ب��اإلدارة  العمليات  غرفة  قبل  من  السلكية 
العامة للبحث الجنائي مفادها وصول طفل 
مستشفى  ال��ي  الجنسية  نيجيري  متوفى 
للسقوط  تعرضه  إثر  الطبي  بنغازي  مركز 
من مكان مرتفع وفق ما ذكرت للمستشفى 

مسعفته وهي "نيجرية " الجنسية أيضا ".
على الفور انتقل أعضاء مجموعة التحري 
باإلدارة  واالستدالل  التحري  إلدارة  التابعة 
العامة للبحث الجنائي رفقة مأمور الضبط 
وفق البيان إلى " المستشفى إلجراء معاينة 
بينت   " المعاينة  أن  مؤكده   " الجثمان  على 

الطفل  رأس  في  سطحية  إص��اب��ات  وج��ود 
ينفي تعرضه لسقوط  الذي  المتوفي األمر 

من مكان مرتفع".
بالتفكير  المحققون  بدء  هنا   " وأضافت 
في وجود شبهة جريمة جنائية أدت لمقتل 
دعي  ما  وهو  ح��ادث سقوط  وليس  الطفل 
المحققين الستدعاء والدة الطفل إلي مقر 
بعد  وذل��ك  الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة 
إعداد رسالة حفظ لجثمان الطفل وإخطار 

النيابة العامة بذلك".
وتابعت " خالل االستدالل مع والدة الطفل 
الطفل  بأن  أفادت  الجنسية  نيجيرية  وهي 
كان وقت الحادث مع مربيته النيجرية التي 

تعمل على رعايته نظير قيمة مالية ".
كما أفادت بحسب بيان اإلدارة أنه "بتاريخ 
جيران  م��ن  هاتفيا  ات��ص��اال  تلقت  الواقعة 
المربية يفيد بأن المربية تقوم بضرب ابنها 
ترغب  أنها  أيضا  أفادت  كما  ضربا مبرحا 
بتهمة  المربية  جنائية ضد  دعوى  رفع  في 

قتل أبنها ".
وختمت اإلدارة بيانها قائلة " على الفور 
تم استحضار المربية إلى مقر اإلدارة والتي 
سبب  أن  معها  االس��ت��دالل  خ��الل  اعترفت 
وفاة الطفل لم يكن السقوط من مكان عالي 
للمستشفى  ل��ه  اسعافها  وق��ت  ادع��ت  كما 
واعترفت المربية أنها من قامت بقتل الطفل 
عن طريق الخطأ وذلك اثناء ضربها له كونه 

قام بكسر هاتفها النقال".

الديوان / خاص
قام  بنغازي ضبط شاب  أمن  مديرية  أعلنت 
رفضهم  بسبب  عائلته  م��ن��زل  وإت���الف  ب��ح��رق 

إعطائه المال لشراء مخدر الحشيش.
وأفادت المديرية في بيان نشر عبر صفحتها 
على فيسبوك بأن " سيدة دخلت ُمسرعة إلى مركز 
بأن  أفادت  حيث  النجدة  طالبة  الكويفية  شرطة 
ابنها في حالة غير طبيعية ويقوم بحرق المنزل".

العقيد  المركز  "رئ��ي��س  أن  البيان  وأض���اف 
طارق نجم أصدر تعليماته بسرعة انتقال أعضاء 
كانت  وعند وصولهم  الواقعة  مكان  إلى  المركز 
النيران مشتعلة والمنزل قد أُتلف بالكامل وجرى 

ضبط الشخص المطلوب".
 2006 مواليد  من  وهو  الشخص  واعترف 
 " وال��دت��ه  م��ن��زل  "بحرقه  المديرية  ب��ي��ان  وف��ق 
الفًتا إلى أن " الدافع الرئيسي هو تعاطيه مادة 

الحشيش ورفضهم إعطائه المال لشرائها ".

الديوان / خاص
فرع   / الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  ألقت 
جريمة  ت��م��ارس  ع��ص��اب��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ب��ض  سبها 
المهاجرين  وتهريب  البشرية  باألعضاء  االتجار 

الغير شرعيين في جنوب البالد.
للبحث  العامة  ل���إلدارة  بيان  وف��ق  ذل��ك  ج��اء 
الجنائي نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع 
 " أنه  فيه  قالت  فيسبوك  االجتماعي  التواصل 
معلومات مصدرية ورودت إلى أعضاء التحريات 
ِباإلدارة العامة للبحث الجنائي فرع سبها تفيد 
الغير  الهجرة  تجار  أكبر  م��ن  عصابة  ب��وج��ود 

شرعية وأعضاء البشر في مدينة سبها ".
وأضافت " من هنا باشر أعضاء الفرع بالعمل 
على المعلومات والتحري عن تلك العصابة إلى ان 
افراده  إلى هويات  التوصل  إلى  التحريات  أفضت 
وهم ثالث اشخاص من جنسيات أفريقية مختلفة".
وختمت " بإعداد كمين محكم تمكن أعضاء الفرع 
من ضبطهم جميعا والتحقيق معهم فاعترفوا بما 
العامة الستكمال  للنيابة  إحالتهم  وتم  إليهم  نسب 

باقي اإلجراءات القانونية حيالهم ".

الديوان / خاص
الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  تمكنت 
سرقة  تفاصيل  كشف  من  فرع سرت   /
السبعة  بمنطقة  الصناعي  بالحي  محل 
بحرقة  مجهولين  ق��ام  س��رت  مدينة  في 

فيما بعد.
جاء ذلك وفق ما صرح به لصحيفة " 
العرفي  وليد  ضابط  مساعد   " الديوان 
للبحث  العامة  اإلدارة  باسم  المتحدث 
الجنائي" بعد تقدم مواطن بشكوى لدى 
فرع اإلدارة / سرت مفادها تعرض محل 
مجهولين  قبل  من  سرقة  لعملية  يملكه 

قاموا بإضرام النار في المحل بعد ذلك 
فيما تم كل ذلك دون ان يفتح الباب".

تكليف  تم  الفور  على   " العرفي  ووفق 
م���ن���اوب ال��ت��ح��ق��ي��ق ب��ال��ب��دء ب���إج���راءات 
المعاينة وتبين ان المحل تم الدخول إليه 
من الحائط الجانبي وذلك بهدم جزء من 
عملية  وتنفيذ  لداخل  للدخول  الحائط 

السرقة ".
وأضاف " كما تبين من خالل المعاينة 
أيضا أن حرق المحل من قبل السارقين 
تم إلخفاء معالم جريمة السرقة وإخفاء 
كالبصمات  إل��ي��ه��م  ت��ق��ود  ق��د  أدل���ة  أي 

وغيرها ".
ومضي بالقول " بعد استكمال إجراءات 
المعاينة لمكان الواقعة تبين وجود كاميرا 
مراقبة بالجهة المقابلة تبعد مسافة نحو 
)80( متر وعلى الفور تم تفريغ محتواها 
ن��وع  آل��ي��ة  لمركبة  ب��ي��ن رص��ده��ا  ال���ذي 

سامسونج اللون ابيض".
المعلومات  جمع  مرحلة  ب��دأت  وهنا 
والتحري عن المركبة االلية ومالكها من 
قبل أعضاء قسم التحري والقبض بفرع 
سرت   / الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة 

قال العرفي.

العرف قال أيضا أنه " من خالل ذلك 
تم حصر المشتبه فيهم في المنطقة وهم 
المعلومات  جميع  ت��م  اش��خ��اص  خمسة 
أن  بينت  ال��ت��ي  المعلومات  وه��ي  عنهم 
مواصفات  ذات  تحمل  أح��ده��م  مركبة 

المركبة التي تم مشاهداتها بالكاميرا".
وخ��ت��م "ع��ل��ى ال��ف��ور ت��م إع���داد كمين 
معه  وبالتحقيق  وضبطه  فيه  للمشتبه 
شخص  ومعه  بجريمته  قام  انه  اعترف 
وتم  عنه  والتحري  البحث  ج��اري  أخ��ر 
المحضر  وإحالة  اإلج���راءات  استكمال 

إلى النيابة العامة".

لرفضهم منحه المال لشراء الحشيش.. 
شاب يحرق منزل أسرته في بنغازي

القبض على عصابة أفارقة يمتهنون 
تجارة األعضاء البشرية وتهريب 

المهاجرين بجنوب البالد

 النائب العام

يأمر بحبس المراقب المالي ببعثة ليبيا في روسيا 
البيضاء ومدير مصرف الوحدة زلطن سابقًا

بسبب هاتف نقال..

مربية تقتل طفل وتدعي سقوطه من مكان مرتفع

سرت.. القبص على سارقي محل أحرقوه إلخفاء جريمتهم
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بطولة  بلقب  األرج��ن��ت��ي��ن  منتخب  ت���وج 
على  المثير  فوزه  بعد   2022 العالم  كأس 
فرنسا بركالت الترجيح 4-2، عقب انتهاء 
الوقت األصلى واألشواط اإلضافية بالتعادل 
التي  المثيرة  المواجهة  في  اإليجابى 3-3، 
أقيمت بينهما مساء يوم، األحد الماضي، على 
ستاد "لوسيل"، فى المباراة النهائية للنسخة 
رقم 22 من المونديال الذى استضافته قطر 
بدءا من 20 نوفمبر الماضى بمشاركة 32 

منتخبا فى 8 مالعب مختلفة.

ميسي  ليونيل  األرجنتينى  النجم  أح��رز 
األرجنتين  منتخب  لصالح  األول  ال��ه��دف 
بالدقيقة  ركلة جزاء  ضد فرنسا عن طريق 
23 واضاف آنخيل دى ماريا الهدف الثانى 
لصالح المنتخب األرجنتينى في شباك نظيره 

الفرنسي، بالدقيقة 36 من زمن المباراة.
الهدف  تسجيل  في  مبابى  كيليان  ونجح 
األول لصالح منتخب فرنسا عن طريق جزاء 
الهدف  مبابى  أض��اف  ثم   80 الدقيقة  فى 
الشباك  سكنت  رائعة  تسديدة  من  الثانى 

األرجنتينية بالدقيقة 82 من زمن المباراة
الهدف  تسجيل  من  ميسي  يونيل  وتمكن 
الثالث لصالح منتخب األرجنتين في شباك 
زمن  من   109 بالدقيقة  الفرنسي  نظيره 

المباراة.
ليعود كيليان مبابى لتسجيل ثالث أهداف 
منتخب فرنسا ليكمل "الهاتريك" الشخصى 
من   117 بالدقيقة  ج��زاء  ركلة  طريق  عن 

زمن المباراة.

واص���ل ف��ري��ق االه��ل��ي اح��ت��ف��اض��ه ب��ص��دارة 
المجموعة األولى من الدوري الليبي لكرة القدم 
مرحلة  ف��ي  الثامنة  محطته  ال��ى  وص��ل  ال��ذي 
اسفرت  التى  النتائج  اهم  يلي  وفيما  الذهاب، 
عنها ال��م��ب��اري��ات ال��ت��ى ج��رت خ��الل االس��ب��وع 

الماضي.
طالسم  فك  في  يعجز  بنغازي  األهلي 

دفاعات التحدي
عجز متصدر المجموعة األولى فريق األهلي 
التحدي  شباكه  ه��ز  و  دف��اع��ات  اخ��ت��راق  ف��ي 
وذل��ك  أه���داف،  دون  م��ن  معه  تعادله  عقب   ،
مرحلة  م��ن  الثامنة  الجولة  منافسات  ضمن 
ال��دوري  من  األول��ى  المجموعة  لفرق  الذهاب 
التي  المباراة  في  القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي 
جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا 

الدولي.
الشوط األول من هذه المقابلة التي توسطها 
الحكم الدولي ) معتز الشلماني ( جاء تكتيكياً 
بامتياز، حيث غابت الفرص الحقيقية من قبل 
عن  الباحث  األهلي  خاصة   ، الفريقين  العبي 

تأكيد صدارة المجموعة األولى.
في المقابلة نجح التحدي في تعطيل فاعلية 
التنظيم  خ��الل  م��ن  خ��اص��ة  األه��ل��ي،  مفاتيح 
الوسط  على خط  والسيطرة  المميز  الدفاعي 
السويح  أويس   ( الثنائي  على تحركات  معتمداً 
(، و ) أحمد مكاري (، وكاد في أحدى الكرات 
العكسية زيارة شباك الحارس ) مراد الوحيشي 
(، والذي بدوره تصدى لكرة ) أحمد مكاري ( 

في الدقيقة ال� 75 .
طالسم  فك  كثيراً  األهلي  ح��اول  حين  في 
دفاعي  بتكتل  اصطدم  لكنه  التحدي،  دفاعات 
براعة و يقضة  إلى  باإلضافة   ، محكم ومنظم 
الحارس ) أحمد عياد ( التي حرمت األهلي من 
التسجيل في مناسبتان، فضاًل على أن تألق أمام 
المهاجم الكونغولي ) كاديما كابونغو (، وكذلك 

أبعد تصويبة البديل ) إبراهيم بودبوس(.
فريق  كل  أض��اف   ، السلبي  التعادل  وبهذا 
نقطة إلى رصيده ، ليصبح األهلي في الصدارة 
برصيد ) 15 ( نقطة، فيما أصبح التحدي في 

المرتبة من قبل األخير برصيد ) 6 ( نقاط.
قادها  المواجهة  ه��ذه  ب��أن  اإلش��ارة  وتجدر 
طاقم تحكيمي متكون من حكم ساحة الدولي ) 
معتز الشلماني (، بمساعدة كل من مساعد أول 
) باسم سيف النصر ( و مساعد ثان ) المنجي 
أبوشكيوة (، و ) محمد المجبري ( حكماً رابعاً، 
للمراقب )  فيما أسندت مراقبة المباراة فنيناً 

المبروك الفارسي (.
هذه وقد شهدت المقابلة إشهار أربعة كروت 
معتز   ( الدولي  الساحة  حكم  قبل  من  صفراء 
العبوه  تحصل  التحدي  أن  حيث   ) الشلماني 
كانت من نصيب كل  على ثالثة كروت صفراء 
( في  الغويل  أيهم   ( الوسط  األول لالعب  من 
أحمد   ( للمهاجم  الثانية  و   ،  63 ال�  الدقيقة 
الكرت  ون��ال   ،  77 ال���  الدقيقة  في   ) مكاري 

الثالث الحارس ) أحمد عياد ( في الدقيقة ال� 
83 ، بينما تحصل األهلي على كرت وحيد كان 
من نصيب محترفه التونسي ) حمزة الجالصي 

(، وذلك في الدقيقة ال� 3+90 . )
ص���دارة  اس��ت��ع��ادة  ف��ي  يفشل  ال��ن��ص��ر 

المجموعة األولى
ف��ش��ل ف��ري��ق ال��ن��ص��ر ف��ي اس��ت��ع��اد ص���دارة 
التقليدي األهلي  المجموعة األولى من غريمه 
بنغازي المتعادل سلفاً مع التحدي، إثر تعادله 
ضمن  وذل��ك  الجبل،  شباب  ضيفه  م��ع  سلباً 
الذهاب  مرحلة  من  الثامنة  الجولة  منافسات 
الليبي  ال���دوري  م��ن  األول���ى  المجموعة  لفرق 
جمعت  التي  المباراة  في  القدم،  لكرة  الممتاز 
بنينا  ش��ه��داء  ملعب  أرض��ي��ة  على  الفريقين 

الدولي.
الدولي  التي توسطها الحكم  المواجهة  هذه 
فيها  يستغل  ل��م   ،) ح��ري��وي��دة  ال��واح��د  عبد   (
النصر الوصيف تعثر متصدر المجموعة األولى 
النصر بشكل ليس  بنغازي، حيث ظهر  األهلي 
بالجيد، فكل هجماته كانت غير مبرمجة بدقة 
نحو خشبات الحارس ) عبد الرحمن فتحي (، 
إضافة إلى أن المستوى الفني لالعبي النصر 

كان باهتاً تماماً.
متذيل  ال��ج��ب��ل  ش��ب��اب  ظ��ه��ر  المقابلة  ف��ي 
المجموعة األولى بشكل مغاير تماماً، متحصاًل 
المباراة على أكثر من فرصة سانحة  في هذه 
النصر  على  األم���ور  تصعب  كانت  للتسجيل، 
( كان  الحارس ) جواد رزق  المستضيف، لكن 
زيارة  الجبل  شباب  العبي  مانعاً  آخر  رأي  له 
شباكه، مبقياً اللقاء على واقع التعادل السلبي.

فريق  ك��ل  أض��اف  السلبي،  التعادل  وب��ه��ذا 
نقطة إلى رصيده،ليصبح النصر بالمركز الثاني 
شباب  أض��اف  فيما  نقطة،   )  14  ( برصيد 
الجبل نقطة إلى رصيده ليصبح برصيد ) 4 ( 
نقاط محتاًل بها آخر ترتيب المجموعة األولى.

دارنس والصداقة يتعادالن إيجابًيا
في  بهدف  ودارن��س  الصداقة  فريقي  تعادل 
الثامنة من  كل شبكة، ضمن منافسات الجولة 
من  األول��ى  المجموعة  لفرق  ال��ذه��اب  مرحلة 
القدم، في  الممتاز لكرة  الليبي  الدوري  بطولة 
الخميس  يوم  الفريقين  جمعت  التي  المباراة 

الماضي على أرضية ملعب شحات.
اللقاء،  ق��اد   ) الجهاني  ع��ص��ام   ( ال��دول��ي 
األخر،  مرمى  إلى  الوصول  منهما  كل  فحاول 
األول  النصف  ف��ي  األفضلية  أن  على  فضال 
كانت للمستضيف الصداقة، والذي بدوره نجح 
أهداف  أولى  تسجيل  من  ال� 29  الدقيقة  في 
أحمد   ( الوسط  الع��ب  طريق  عن  المواجهة، 

سعد (.
في الشوط الثاني، تحسن أداء العبي دارنس 
كثيًرا، حيث شكل الفريق العديد من الهجمات 
تعديل  عن  باحًثا  للتسجيل  السانحة  والفرص 
الكفة، واحتسب حكم اللقاء ) عصام الجهاني 
ال� 2+90  الدقيقة  في  لدارنس  ج��زاء  ركلة   )
زمام  بذلك  معدال   ) دخيل  علي   ( لها  تقدم   ،

األمور في الدقيقة 4+90.
الصداقة  أض��اف  اإليجابي،  التعادل  بهذا 
ليصبح  إلى رصيده،  نقطة  ودارن��س كل منهما 
نقطة،   15 ال���  برصيد  الترتيب  ثالث  دارن��س 
 10 ال�  برصيد  سابًعا  الصداقة  أصبح  بينما 

نقاط.
النصر والهالل يكتفيان بالتعادل اإليجابي

بالتعادل  وال��ه��الل  النصر  فريقي  اكتفى 
اإليجابي بهدف لمثلهما، ضمن منافسات الجولة 
المجموعة  لفرق  الذهاب  مرحلة  من  الثامنة 
لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  بطولة  األولى من 
القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على 

أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.
المواجهة التي جرت يوم الخميس الماضي 
وقادها الحكم )أشرف عمر جمعة(، كان فيها 
فريق الهالل هو المبادر بالتسجيل في الدقيقة 
ال� 16، عن طريق العبه ) المعتصم بالله التايب 
( مترجًما التمريرة البينية التي مررها زميلة ) 
أسامة بلعيد ( على يسار الحارس )جواد رزق(.

بعد هدف الهالل، حاول النصر كثيًرا تعديل 
 ( ال��ح��ارس  مرمى  نحو  متقدًما  اللقاء،  أوت��ار 
تأتي  لم  الهجمات  جميع  لكن   ،) أمبية  حسام 
بالجديد على صعيد النتيجة رغم الفرص التي 
بتفوق  األول  الشوط  للفريقين،لينتهي  سنحت 

الهالل بهدف وحيد.
لدى  األداء  نسق  ارتفع  الثانية،  الحصة  في 
مرمى  على  من ضغطه  زاد  بل  النصر،  العبي 
الهالل من أجل العودة للقاء، السيما وأن النصر 
للجزائري  برأسية  مهاجًما  الثاني  الشوط  بدأ 
إلى  بوعقيلة(  )أبوبكر  أبعدها   ) جرار  )ع��ادل 

ركنية.
والمفيد  الجديد   47 ال�  الدقيقة  وشهدت 
للنصر، حيث تمكن المدافع ) صالح فكرون ( 
من الوصل إلى مرمى ) حسام أمبية (، مانًحا 
فريقه هدف التعديل بتصويبة من خارج الست 
ياردات، لينتهي بذلك مجريات اللقاء بهدف في 

كل شبكة.
لمثلهما،  ب��ه��دف  اإلي��ج��اب��ي  ال��ت��ع��ادل  ب��ه��ذا 
ليرتفع  رص��ي��ده،  إل��ى  نقطة  فريق  كل  أض��اف 
رصيد النصر إلى النقطة ال� 15، محتال بهدف 
رفع  فيما  األول��ى،  بالمجموعة  الثاني  الترتيب 
إلى  رصيده  المجموعة  ترتيب  سادس  الهالل 

النقطة ال� 10.
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