
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية 
يومي األثنين والثالثاء الماضيين برئاسة 
المستشار  النواب  فخامة رئيس مجلس 
النائب  معالي  وبحضور  صالح”  “عقيلة 
النويري  ف��وزي  المجلس  لرئيس  األول 
احميد  الدكتور  الثاني  النائب  ومعالي 
مشروع   بند  مناقشة  ت��م  حيث  ح��وم��ة، 
قانون الميزانية العامة للدولة 2021م، 
وب��ح��س��ب ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م 
النواب  السيد/ عبدالله بليحق  مجلس 
الحكومة  استدعاء  ق��رر  المجلس  ف��أن 
في جلسة التاسع والعشرون من الشهر 
الجاري مع تأكيد المجلس على ضرورة 
مجلس  ع��ن  ال��ص��ادرة  القوانين  ادراج 
فيما  عليها  التأكيد  ت��م  وال��ت��ي  ال��ن��واب 
قانون  مشروع  من  األول  الباب  يخص 

الميزانية العامة للدولة .

وأضاف بليحق بأنه في البند الثاني 
المجلس  ق��رر  السيادية  المناصب  بند 
المتحدة  األم��م  بعثة  إل��ى  كتاب  إح��ال��ة 
األخيرة  التصريحات  بشأن  ليبيا  ف��ي 
رئيس  قبل  من  اتخذت  التي  والمواقف 

بخصوص  االس��ت��ش��اري  ال��دول��ة  مجلس 
االت��ف��اق  م��ن  ورئ��ي��س��ه  المجلس  تنصل 
السيادية  المناصب  ملف  ف��ي  األخ��ي��ر 
وال����ذي ق���ام م��ج��ل��س ال���ن���واب ب��ال��وف��اء 
من  والتأكيد  االتجاه  هذا  في  بالتزامه 

خالل هذا الكتاب لبعثة األمم المتحدة 
بأن مجلس النواب في حال لم يتم تنفيذ 
ام��ام  بمسؤوليته  ي��ق��وم  س��وف  االت��ف��اق 

الشعب في هذا االتجاه.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس 
النواب بأنه تم خالل جلسة اليوم مناقشة 
العامة  المخابرات  جهاز  رئيس  تعيين 
خالل الفترة الماضية من قبل المجلس 
إح��ال��ة  المجلس  ق���رر  ح��ي��ث  ال��رئ��اس��ي 
والقانونية  التشريعية  اللجنة  الى  االمر 
بالمجلس للبت فيه من الجانب القانوني 
إل��ى  ال��رئ��اس��ي  المجلس  رج���وع  ل��ع��دم 
مجلس النواب في هذا التعيين، وكذلك 
تم التأكيد على ضرورة استمرار جلسات 
 )4( رقم  للقانون  وفقاً  النواب  مجلس 
لسنة 2014 م بشأن الالئحة الداخلية، 

وبذلك علقت الجلسة.

الجاري الشهر  والعشرون من  التاسع  الحكومة لجلسة  النواب يستدعي  مجلس 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

رئيس المخابرات المصري ُيطلع الدبيبة على 
آلية تفعيل االتفاقات المبرمة بين البلدين
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فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي 
رئيس المفوضية العليا لالنتخابات
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النائب العام يناقش مع وكيلي وزارة الداخلية 
توفير مظلة قانونية لعمل رجال الشرطة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل وكيل وزارة النفط ورئيس 
المؤسسة الوطنية للنفط ويناقش معهم سير العمل بقطاع النفط

رئيس المجلس التسييري بنغازي يلتقي 
مدير ُمستشفى جردينة القروي

فخامة رئيس مجلس النواب في حوار مع صحيفة أخبار اليوم المصرية: 

هناك محاوالت "مستميتة" لعرقلة إجراء 
االنتخابات في ليبيا

ال��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة رئ��ي��س مجلس 
صالح”  عقيلة  المستشار”  النواب 
اإليطالي  الشيوخ  مجلس  رئيسة 
السيدة ”إليزابيّتا ألبيرتي كازيالتي” 
التي  االجتماعات  سلسلة  ضمن 
ي��ع��ق��ده��ا ب��ال��ع��اص��م��ة اإلي��ط��ال��ي��ة 
إليها  ”روما” عقب وصول فخامته 
رفقة  الماضي  الخميس  يوم  ظهر 
”صباح  النواب  مجلس  مقرر  نائب 

ج��م��ع��ة” وال���ن���ائ���ب ”ع��ب��دال��ق��ادر 
تستغرق  رسمية  زي��ارة  في  يحيى” 
التعاون  اللقاء  تناول  حيث  يومين، 
المشترك بين البلدين وُسبل تطوير 
ليبيا  بين  الثنائية  العالقات  ودعم 
وج��م��ه��وري��ة إي��ط��ال��ي��ا، ب��اإلض��اف��ة 
إل��ى ت��ط��ورات األوض���اع ف��ي ليبيا 
ذات  الملفات  من  وعدد  والمنطقة 

اإلهتمام الُمشترك.

اج���ت���م���ع ال���س���ي���د رئ��ي��س 
الدكتور  الرئاسي  المجلس 
ي��وم  ص��ب��اح  المنفي  محمد 
اإلث��ن��ي��ن ال��م��اض��ي ب��رئ��ي��س 
ح��ك��وم��ة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة 

السيد عبدالحميد الدبيبة.
وت���رك���ز االج���ت���م���اع ح��ول 
المشاركة في مؤتمر برلين 2 

نهاية الشهر الجاري والتشاور 
إقليمية  قضايا  ع��دة  ب��ش��أن 

أخرى تهم الشأن الليبي.
لعدد  االجتماع  تطرق  كما 
التي  الخدمية  الملفات  من 
ت��ت��ع��ل��ق ب��رف��ع ال��م��ع��ان��اة عن 
ولقاح  كالكهرباء  ال��م��واط��ن 

كورونا.

حكومة  رئ��ي��س  التقى 
السيد  الوطنية  ال��وح��دة 
الدبيبة«  »عبدالحميد 
مع  الماضي  االثنين  يوم 
المستشار  العام  النائب 
حيث  الصور«،  »الصديق 
عقد  ال��ذي  اللقاء  تناول 
ب��دي��وان رئ��اس��ة ال����وزراء 
ذات  المواضيع  مناقشة 
االه����ت����م����ام ال��م��ش��ت��رك 
وال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ع��ق��ب��ات 
إنفاذ  آليات  تواجه  التي 
ال��ق��ان��ون ل��غ��رض إي��ج��اد 

حلول لها.

وأك����د ال��س��ي��د رئ��ي��س 
اللقاء  خ���الل  ال��ح��ك��وم��ة 
الوحدة  حكومة  أن  على 
الوطنية ستعمل على دعم 
النيابة العامة باإلمكانيات 
في  تسهم  التي  المتاحة 

إن��ج��از ع��م��ل��ه��ا، م��ش��ي��ًرا 
تعول  الحكومة  أن  إل��ى 
المجراة  التحقيقات  على 
ب��م��ع��رف��ة م��ك��ت��ب ال��ن��ائ��ب 
تنامي  ل��م��ج��اب��ه��ة  ال��ع��ام 
المالي  ال��ف��س��اد  ظ��اه��رة 

ال��ق��ط��اع  ف���ي  واإلداري 
ال���ع���ام وج��ع��ل��ه��ا اح���دى 
الركائز التي تستند إليها 
إج���راءات  ف��ي  الحكومة 

اإلصالح المتوخاة.
المجتمعون  أك��د  كًما 
ع����ل����ى ض����������رورة دع����م 
االس���ت���ج���اب���ة ل��ل��م��ع��اي��ي��ر 
ذات  وال��دول��ي��ة  الوطنية 
اإلنسان،  بحقوق  الصلة 
المعايير  ذل���ك  ف��ي  ب��م��ا 
ال���خ���اص���ة ب��م��ؤس��س��ات 
اإلص����الح و ال��ت��أه��ي��ل و 

نزالئها.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ اإليطالي

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي النائب العام

وصل بث راديو االمة إلى مدينة سرت 

FM 93.9 وضواحيها على التردد

وصل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار 
” عقيلة صالح ” ظهر يوم الخميس الماضي الى 
النواب  السادة  رفقة  روم��ا  اإليطالية  العاصمة 
“صباح جمعه ” و ” عبدالقادر يحيى ” في زيارة 
عقب  فخامته  التقى  حيث   ، يومين  تستغرق 
السيد  اإليطالي  النواب  مجلس  برئيس  وصوله 
اإليطالي  النواب  بمقر مجلس   ” فيكو  روبرتو   ”
البلدين  بين  الثنائية  العالقات  اللقاء  وبحث 
الصديقين والتعاون المشترك بين مجلس النواب 
الليبي واإليطالي وسبل تعزيز العالقات الثنائية 
بين البلدين ، وثمن فخامة رئيس مجلس النواب 
دور ايطاليا الداعم للحل السياسي وتحقيق األمن 
واالستقرار في ليبيا ، كما تناول اللقاء تطورات 
العملية  وس��ي��ر  والمنطقة  ليبيا  ف��ي  األوض����اع 
النواب  مجلس  ورئيس  فخامته  وأكد  السياسية 
اإليطالي على إجراء االنتخابات في موعدها في 

الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري.

الرئاسي  المجلس  رئيس  السيد  استقبل 
الدكتور محمد المنفي يوم الخميس الماضي، 
رئيس المخابرات المصري اللواء عباس كامل.
وتناول اللقاء تفعيل اللجنة الفنية المشتركة 
وتعزيز  العربية  مصر  وجمهورية  ليبيا  بين 

التعاون في كافة المجاالت.
ه��ذا ون��ق��ل رئ��ي��س ال��م��خ��اب��رات المصري 
السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  فخامة  تحيات 
للمجلس  ال��ع��رب��ي��ة  م��ص��ر  رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة 

الرئاسي والحكومة والشعب الليبي كافة.

فخامة رئيس مجلس النواب 
يصل العاصمة اإليطالية روما

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي 
رئيس المخابرات المصري

رئيس  ف��خ��ام��ة  ال��ت��ق��ى 
مجلس النواب المستشار” 
ع���ق���ي���ل���ة ص�����ال�����ح” ي���وم 
وزي��ر  الماضي  الخمبس 
الخارجية اإليطالي السيد 
”لويجي دي مايو” بحضور 
نائب مقرر مجلس النواب 
جمعة”  ”ص��ب��اح  ال��س��ي��دة 
وع��ض��و م��ج��ل��س ال��ن��واب 
ال���س���ي���د ”ع���ب���دال���ق���ادر 

يحيى”.
توطيد  ال��ل��ق��اء  وت���ن���اول 
العالقات بين ليبيا وإيطاليا 
بما يخدم مصالح الشعبين 
الصديقين، كما تناول اللقاء 
الهامة  الملفات  م��ن  ع��دد 

العملية  سير  مقدمتها  في 
السياسية في ليبيا ومؤتمر 
حول  الثاني  الدولي  برلين 
قريباً  عقده  المزمع  ليبيا 
واالستعداد النتخابات 24 
الجاري  العام  من  ديسمبر 
وال����ق����اع����دة ال���دس���ت���وري���ة 

إلجراء االنتخابات.
وأك�����د ف��خ��ام��ة رئ��ي��س 
م��ج��ل��س ال�����ن�����واب خ���الل 

إجراء  ض��رورة  على  اللقاء 
موعدها  ف��ي  االن��ت��خ��اب��ات 
كما   ، تأخير  دون  المحدد 
ض��رورة  على  فخامته  أك��د 
خروج كافة القوات األجنبية 
وأكد  ليبيا،  من  والمرتزقة 
مجلس  وف��اء  على  فخامته 
في سير  بالتزاماته  النواب 
السياسية ال سيما  العملية 
السيادية  المناصب  ملف 

بضرورة  فخامته  وطالب   ،
وفاء جميع األطراف الليبية 
الدولي بتعهداته  والمجتمع 
اإلت��ف��اق عليه في  ت��م  وم��ا 

مؤتمر ”برلين ”.
وخ������الل ال���ل���ق���اء ث��م��ن 
ف���خ���ام���ة رئ���ي���س م��ج��ل��س 
في  اي��ط��ال��ي��ا  دور  ال��ن��واب 
واالستقرار  األم��ن  تحقيق 
في ليبيا، وأعرب عن أمله 
لليبيا  إي��ط��ال��ي��ا  دع���م  ف��ي 
القادم  ”برلين”  مؤتمر  في 
الشعب  م��ط��ال��ب  لتحقيق 
االنتخابات  بإجراء  الليبي 
في موعدها وخروج القوات 

األجنبية والمرتزقة .

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الخارجية 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
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

ب��ح��ث ف��خ��ام��ة رئ��ي��س 
المستشار  النواب  مجلس 
في  بمكتبه  صالح  عقيلة 
االثنين  ال��ق��ب��ةي��وم  مدينة 
اجتماعه  خ��الل  الماضي 
م�������ع رئ������ي������س م���ج���ل���س 
التخطيط الوطني الدكتور 
دور  تفعيل  الحرير  مفتاح 
الوطني  التخطيط  مجلس 
وسير عمله وفقاً للقوانين 
للقيام بمهامه المنوطة به.

ك��م��ا ن��اق��ش االج��ت��م��اع 
ال���ذي ح��ض��ره وك��ي��ل ع��ام 
وأعضاء مجلس التخطيط 

التي  المالحظات  الوطني 
أب���داه���ا رئ��ي��س وأع��ض��اء 
الوطني  التخطيط  مجلس 
ب���ش���أن ب���ن���ود ال��م��ي��زان��ي��ة 

العامة للدولة 2021.م
وع��ق��ب االج��ت��م��اع ك��رم 
مجلس  وأع���ض���اء  رئ��ي��س 

فخامة  الوطني  التخطيط 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
صالح  عقيلة  المستشار 
بمنحه درعاً تقديراً لجهود 
الوطنية  فخامته  ومواقف 
ال��ح��ف��اظ على وح��دة  ف��ي 

ليبيا وصون كرامته

فخامة رئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس مجلس التخطيط 
الوطني تفعيل دور مجلس التخطيط للقيام بمهامه

النواب  مجلس  رئيس  فخامة  التقى 
في  بمكتبه  ص��ال��ح،  عقيلة  المستشار 
القبة يوم االربعاء الماضي رئيس  مدينة 
الدكتور  لالنتخابات  العليا  المفوضية 
عماد السائح،  حيث أكد فخامته خالل 
اللقاء رفضه  الي محاوالت تُهدف  لعرقلة 
الُمحدد  الموعد  االنتخابات عن  وتأجيل 
من  ديسمبر  م��ن  والعشرين  ال��راب��ع  ف��ي 
العام الجاري وضرورة العمل على الوفاء 

بهذا االستحقاق االنتخابي في موعده.

كما أكد فخامة  رئيس مجلس النواب 
الشعب  على ضرورة عدم مصادرة حق 
بطريقة  ال��رئ��ي��س  اخ��ت��ي��ار  ف��ي  الليبي 
ان��ت��خ��اب��اٍت ح���رة ونزيهة  م��ب��اش��رة ف��ي 
المفوضية  رئيس  أك��د  فيما   ، وشفافة 
العليا لالنتخابات الدكتور عماد السايح 
جاهزية  على  ال��ل��ق��اء  خ��الل  لفخامته 
لتنظيم  الفنية  النواحي  من  المفوضية 
 24 المقرر  الموعد  ف��ي  االن��ت��خ��اب��ات 

ديسمبر 2021.م

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس المفوضية العليا لالنتخابات

فخامة  شاهين  قبيلة  كرمت 
المستشار  النواب  رئيس مجلس 
استقبال  خ���الل  ص��ال��ح  عقيلة 
القبيلة  وحكماء  ومشايخ  اعيان 
يوم  طبرق  مدينة  في  لفخامته 
“درع  بمنحه  الماضي  االرب��ع��اء 
ومواقفه  لجهوده  تقديرا  الوفاء” 
وح��دة  على  وح��ف��اظ��ه  الوطنية 
معالي  بحضور  وذل���ك  ال��ب��الد، 
ال��ن��وي��ري  ف���وزي  األول  ال��ن��ائ��ب 
احميد  الثاني  النائب  ومعالي 
النواب  السادة  من  وعدد  حومة 
وم��ع��ال��ي رئ��ي��س دي����وان مجلس 
النواب األستاذ عبدالله المصري 
السادة  من  عدد  إلى  باإلضافة 

الوزراء بالحكومة.
ومشايخ  اع��ي��ان  ال��ق��ى  حيث 
وحكماء قبيلة شاهين / عبيدات 
رئيس  بفخامة  فيها  كلمة رحبوا 
والسادة  ونائبيه  النواب  مجلس 
ال��ن��واب وال��س��ادة ال���وزراء وكافة 

جهود  على  اثنوا  كما  الحضور، 
في  الوطنية  ومواقفه  فخامته 
مجلس  شرعية  على  ال��ح��ف��اظ 
النواب وقيادته للمرحلة الصعبة 
ال��ت��ي م��رت بها ال��ب��الد إل��ى أن 
وصلت لتسوية سياسية توحدت 
ال��دول��ة  م��ؤس��س��ات  خاللها  م��ن 
من  للنيل  المؤامرات  رغم حجم 
دوره في  مثمنين  الليبيين،  إرادة 
العسكرية  المؤسسة  ودعم  بناء 

منذ يومها األول.
ومن جانبه قدم فخامته نيابة 
ع��ن ال���س���ادة ال���ن���واب وال��س��ادة 
مدينة  أله���ل  ال��ش��ك��ر  ال������وزراء 
طبرق بكل تركيباتها االجتماعية 
لرعاية واحتضان وحماية مجلس 
النواب، مضيفا بأن التاريخ سجل 

لمدينة السالم طبرق ذلك.
مجلس  رئيس  فخامة  وأك��د 
تكوين  إلى  الوصول  بأن  النواب 

س��ل��ط��ة ت��ن��ف��ي��ذي��ة م��وح��دة تعد 
خ���ط���وة ه���ام���ة ع��ل��ى ال��ط��ري��ق 
مجلس  ه���دف  وأن  ال��ص��ح��ي��ح، 
االنتخابات  إلى  الوصول  النواب 
ال��رئ��اس��ي��ة وال��ب��رل��م��ان��ي��ة في 
إلى  مشيرا  المحدد،  موعدها 
دق��ة  ب��ك��ل  ي���درس  المجلس  أن 
واه��ت��م��ام وض��ع ال��ق��واع��د التي 
االنتخابات  أساسها  على  يتم 
مشدداً  والبرلمانية،  الرئاسية 
ع��ل��ى إص�����رار م��ج��ل��س ال��ن��واب 

لخروج البالد من ازمتها.
ك���م���ا ش�����دد ف��خ��ام��ت��ه ع��ل��ى 
إص�����رار م��ج��ل��س ال���ن���واب ب��أن 
موعدها  في  االنتخابات  تكون 
الرئيس  انتخاب  وعلى  المحدد 
من الشعب مباشرة، موضحاً بأن 
حتى  دستور  الدستوري  اإلعالن 
القاعدة  وبذلك  يلغى،  او  يعدل 
موجودة  لالنتخابات  الدستورية 

فعاًل.

عِقد معالي النائب األول لرئيس مجلس 
بحضور  النويري”  ”ف��وزي  السيد  النواب 
والمالية  التخطيط  لجنة  وأعضاء  رئيس 
والموازنة العامة ، وعدد من السادة أعضاء 
المجلس اجتماعا تشاورياً مع رئيس مجلس 
الوزراء السيد ”عبد الحميد الدبيبة” رفقة  
السادة  وزراء المالية، المواصالت، الحكم 

المحلي. 
حيث افتتح معالي النائب األول االجتماع  
فرع  بمقر  الماضي  األحد  يوم  الذي عقد 
بالترحيب  طرابلس  النواب  مجلس  دي��وان 
رئيس  ي��ت��راس��ه  ال���ذي  الحكومي  ب��ال��وف��د 
االجتماع  أن  على  مؤكدا  ال���وزراء  مجلس 
بين  المستمرة  المشاورات  اطار  في  يأتي 
الوطنية  الوحدة  وحكومة  النواب  مجلس 
من أجل الوصول إلى قانون ميزانية متزن، 
إلى  المجلس، مشيرا  قبل  من  إق��راره  يتم 
مالحظات  بجميع  الحكومة  أخذ  ض��رورة 
لجنة المالية ومالحظات السادة األعضاء 
مشروع  تقديم  الحكومة  واج��ب  من  وأن��ه 

من  اعتماده  ليتم  موحد  مرتبات  ق��ان��ون 
العدالة  تحقيق  اج��ل  م��ن  ال��ن��واب  مجلس 

المجتمعية بين الليبيين  .
كما ناقش االجتماع  مالحظات السادة 
أعضاء مجلس النواب علي مشروع قانون 
الميزانية مع الوفد الحكومي، حيث طالبوا 
بضرورة  ال��وزراء  مجلس  ورئيس  الحكومة 
من  ال����واردة  المالحظات  جميع  تضمين 
والمالية  التخطيط  لجنة  عبر  المجلس 
والموازنة العامة، وتقديم مشروع الميزانية 

مفصال لمجلس النواب العتماده .
ال��وزراء  رئيس مجلس  أك��د  جانبه  وم��ن 
كافة  تضمين  على  تعمل  الحكومة  ب��أن 
مشروع  على  ال��ن��واب  مجلس  مالحظات 
الميزانية  ه���ذه  وأن  ال��م��ي��زان��ي��ة،  ق��ان��ون 
الحتياجاته،  ووف��ق��اً  الشعب  ميزانية  هي 
عن  ناتج  الميزانية  تضخم  أن  موضحاً 
على  أك��د  كما  ال��ص��رف،  سعر  في  التغير 
في  والرقابية  المحاسبية  المؤسسات  دور 

متابعة أوجه صرف الحكومة .

تكريم فخامة رئيس مجلس النواب من أعيان شاهين ومنحه درع الوفاء

معالي النائب األول لرئيس مجلس النواب يعقد اجتماعًا  تشاوريًا  بوفد حكومة الوحدة الوطنية

المستشار”  النواب  مجلس  رئيس  فخامة  التقى 
االربعاء  يوم  القبة  مدينة  في  بمكتبه  عقيلة صالح” 
السيدة  المعرفية  والتنمية  الثقافة  وزيرة   الماضي 
من  اللقاء عدد  تناول  عثمان” حيث  توغي  ”مبروكة 
المعرفية  والتنمية  الثقافي  الشأن  ذات  القضايا 
وُسبل دعم هذا القطاع الهام، حيث أكد فخامته على 
أهمية دور الثقافة في بناء المجتمع وتقوية أواصر 
الترابط بين ابناء الوطن، وشدد فخامة رئيس مجلس 
النواب على اهمية تفعيل البرامج الثقافية من خالل 
ووضع  الوطن   ربوع  كل  في  الثقافية  المراكز  دعم 
الثقافية  الحركة  بإثراء  الكفيلة  والبرامج  الُخطط 
المعرفية  والتنمية  الثقافة  وزيرة  البالد، وثمنت  في 
حرص فخامة رئيس مجلس النواب على دعم الثقافة 

والمعرفة لما لها من أهمية في بناء المجتمع. .

استنكر مجلس النواب بأشد العبارات، االشتباكات 
المسلحة في مدينة العجيالت والمدن المجاورة لها، 
والقتل،  للخطر  المواطنين  حياة  الذي عّرض  األمر 
والخاصة  العامة  الممتلكات  أيضا  طالت  وال��ت��ي 

بالخراب والدمار.
المجلس  ب��ي��ان��ه،  ف���ي  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  وح���ّم���ل 
ال��رئ��اس��ي وح��ك��وم��ة ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة، واألج��ه��زة 
هذه  مثل  عن  المسؤولية  كامل  والعسكرية؛  األمنية 
األعمال، مشيراً إلى ضرورة تحملهم المسؤولية في 
العامة  والممتلكات  المواطنين  وحماية  األمن  بسط 

والخاصة في تلك المدن.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي وزيرة 
الثقافة والتنمية المعرفية

مجلس النواب يستنكر أحداث العجيالت 
ويحّمل الرئاسي والحكومة المسؤولية



الحميد  ع��ب��د  ال��ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  وّج���ه 
الصحة؛  وزارة  عاجل-  -وبشكٍل  الدبيبة 
بإرسال فريق طبي ميداني متخصص في 
والفرق  الشويرف  مستشفى  لدعم  العزل 
الطبية بالمنطقة، وإحالة الحاالت الحرجة 

إلى مراكز العزل القريبة.

وذكر المكتب اإلعالمي لرئيس الحكومة، 
للكتاب  استجابة  يأتي  التوجيه  ه��ذا  أن 
بتاريخ  ال��ش��وي��رف  بلدية  لعميد  العاجل 
الرابع عشر من يونيو الجاري بشأن تزويد 
للحد  وطارئة  عاجلة  باحتياجات  البلدية 

من انتشار وباء كورونا.

الحميد  ع��ب��د  ال��ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  أج���رى 
إلى  زي��ارة  الماضي،  األرب��ع��اء  ي��وم  الدبيبة، 
هيأة الرقابة اإلدارية، حيث كان في استقباله 
من  وع��دد  الشنطي،  سليمان  الهيأة  رئيس 
آليات  مناقشة  وت��م��ت  اإلدارات،  م��دي��ري 
والهيأة؛  الحكومة  بين  والتعاون  التنسيق 
لتسهيل مجريات العمل، وتفادًيا ألي عراقيل 

لعملها الرقابي.
وطرح رئيس الحكومة، في االجتماع الذي 
عليها  تعمل  ملفات  عّدة  الهيأة؛  بمقر  ُعقد 
الحكومة والتحديات السياسية واالقتصادية 

التي تواجهها، كما تناول االجتماع،  الملفات 
والجرحى  والكهرباء  كالصحة  األولوية  ذات 

واالستثمار.

وراف���ق “ال��دب��ي��ب��ة” خ��الل زي��ارت��ه؛ وزي��ر 
المواصالت،  ووزي���ر  وال��ت��ج��ارة،  االقتصاد 

ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

يوم  الصور،  الصديق  العام  النائب  التقى   
محكمة  ع���ام  بمحامي  ال��م��اض��ي،  ال��ث��الث��اء 
االبتدائية  النيابات  ورؤس��اء  غريان  استئناف 
“ج����ادو، ال��زن��ت��ان، ن��ال��وت، غ��ري��ان” وكذلك 
الكائنة  الجزئية  النيابات  وأعضاء  بمديري 

بدائرة اختصاص النيابات المذكورة.
األعضاء  تقييم  إلى  العام  النائب  واستمع 
للعمل، حيث قالوا إن العمل ال يسير بانتظام 
واطراد؛ نتيجة شّح اإلمكانات المادية الالزمة، 
والوثائق،  المستندات  ونقل  تأمين  وصعوبة 
عليها  االط��الع  بضرورة  العمل  يتطلب  التي 
الواقعة ضمن  األمنية  والهيئات  النيابات  بين 
دائرة االختصاص، التي تتسم باتساع الرقعة 

الجغرافية.

غياب  عن  الحديث  إل��ى  األعضاء  وتطرق 
التدريب الالزم؛ لالضطالع في تحقيق بعض 
بعلوم  معرفّيا  إلماًما  تتطلب  التي  الجرائم 
الشكاوى  إيالء  إلى عدم  أخ��رى، كما أش��اروا 
الكيدية التي تقدم ضدهم باالهتمام من ناحية 
فحصها ومراعاة وجهة نظرهم وتقييمهم لما 

تضمنته، دون االكتفاء بظاهر ما ورد بها.
للحضور  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  أوض����ح  ب�����دوره، 
االستراتيجية التي سيعمل عليها مكتب النائب 
العام لدعم االستقالل والرفع من قدرة ومهارة 
أعضاء النيابة العامة على أداء العمل اإلداري 

والقضائي.

الحكومة  رئيس  نائب  ناقش   
رم��ض��ان أب��وج��ن��اح، م��ع مديري 
ب��ع��ض ال���ش���رك���ات ال��م��ت��ع��اق��دة 
م���ع ج��ه��از ت��ن��ف��ي��د م��ش��روع��ات 
الطرق  ومصلحة  ال��م��واص��الت 
الجنوبية؛  للمناطق  والجسور 
بمتابعة  المتعلقة  اإلج����راءات 
الزراعية  والطرق  الطرق  تنفيد 

بالمنطقة الجنوبية.
ج����اء ذل����ك خ����الل اج��ت��م��اع 
اتفقوا  الماضي،  االرب��ع��اء  ي��وم 
طريق  م��ن  ك��ل  تنفيد  على  فيه 

الشويرف-براك ، طريق إدري-
-االبيض،  سبها  طريق  برقن، 
طريق أوباري -غات ، طريق أم 

تويوي  طريق   ، -سبها  األران��ب 
-أم األرانب ، طريق البدير -أم 
األرانب ، طريق تمنهنت -ترغن 

، طريق الجفرة -وادي البوانيس 
، طريق القطرون -أم األرانب .

إنشاء  أهمية  أبوجناح  وأك��د 
وص��ي��ان��ة ال��ط��رق��ات ال��ع��ام��ة، 
وت���أث���ي���ره���ا ال���م���ب���اش���ر ع��ل��ى 
وتسهيل  والتنمية  االس��ت��ق��رار 
مختلف  ب��ي��ن  ال��ت��ن��ق��ل  ح���رك���ة 
أهمية  ع��ل��ى  م���ش���دداً  ال���م���دن، 
بالمواعيد  ال��ش��رك��ات  ال��ت��زام 
المتفق عليها لتنفيذ مشروعات 
بالمنطقة  والطرق  المواصالت 

الجنوبية.

رئيس المخابرات المصري ُيطلع الدبيبة على آلية تفعيل االتفاقات المبرمة بين البلدين

الدبيبة يوجه بسرعة إرسال فريق طبي 
لمركز العزل ببلدية “الشويرف”

رئيس الحكومة يناقش مع الرقابة اإلدارية آليات التنسيق والتعاون

النائب العام: ندعم استقالل ورفع قدرة ومهارة أعضاء النيابة العامة

أبو جناح يتابع إجراءات تنفيذ الطرقات العامة والزراعية بالمنطقة الجنوبية
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مازن،  خالد  عميد  الداخلية  وزير  بحث 
أعيان  من  عدد  مع  الماضي،  الثالثاء  يوم 
وحكماء وشيوخ مناطق يفرن ونسمة ومزدة؛ 
تلك  بجميع  األم��ن��ي��ة  األوض�����اع  تحسين 

المناطق.
واستعرض أعيان وشيوخ المناطق خالل 
ال��وزارة  دي��وان  في  الداخلية  بوزير  لقائهم 
التي  والصعوبات  المختنقات  بطرابلس؛ 
تعيشها هذه المناطق ، والعمل على حلحلة 
هذه المشاكل عبر تعزيز المصالحة وتفعيل 
المناطق،  ب��ه��ذه  األم��ن��ي��ة  األج��ه��زة  جميع 
منتسبي  أوض���اع  مناقشة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
بتلك  األم��ن  لمديريات  التابعين  الشرطة 
مجهوداتهم  من  االستفادة  وكيفية  المناطق 

في حفظ األمن.
ال��وزارة على  وأك��د وزي��ر الداخلية عزم 
التطرق  ت��م  ال��ت��ي  ال��م��ش��اك��ل  جميع  ح��ل 
الخطوات  من  مجموعة  عبر  وذلك  إليها، 
الحال  بطبيعة  والتي ستساهم  المدروسة 
تلك  بكافة  األمنية  األوض��اع  تحسين  في 

المناطق.

قالت وزيرة الخارجية نجالء المنقوش، 
ال��م��اض��ي، خ���الل لقائها  ي���وم األرب���ع���اء 
ال��ص��ادق  م��ري��م  ال��س��ودان��ي��ة  بنظيرتها 
لتوحيد  ماسة  حاجة  هناك  إن  المهدي؛ 
القضايا  ت��ج��اه  الجانبين  بين  ال��ج��ه��ود 
المرتزقة  م��ل��ف  لمعالجة  ال��م��ش��ت��رك��ة، 
الحدود  وأم��ن  الشرعية  غير  والهجرة 
والجريمة  التهريب  أع��م��ال  ومكافحة 
األمن  تحقيق  في  يساهم  بما  المنظمة، 

واالستقرار في البلدين.
اجتماعات  ه��ام��ش  على  ال��ل��ق��اء  أت��ى 
وزراء  مستوى  على  العربية  الجامعة 
القطرية  بالعاصمة  المنعقد  الخارجية 

الدوحة
وأعربت وزيرة الخارجية السودانية عن 
رغبة بالدها في تطوير وتفعيل عالقاتها 
عمل  تفعيل  إع��ادة  الى  داعية  ليبيا،  مع 
لم  والتي  البلدين  بين  المشتركة  اللجنة 

تنعقد منذ عام 2002م.
وج���ددت ال��وزي��رة ال��س��ودان��ي��ة، موقف 
والتي  الطريق،  لخارطة  الداعم  بالدها 
تهدف إلى الوصول بليبيا إلى بر األمان، 
كما أشادت بمبادرة استقرار ليبيا، والتي 
إلى  تستند  ليبية  م��ب��ادرة  أول  شكلت 
سيادة ليبيا، وسالمة أراضيها، واستقالل 

قرارها السياسي.

وزير الداخلية يبحث سبل تحسين األوضاع 
األمنية بمناطق يفرن ونسمة ومزدة

المنقوش لـ نظيرتها السودانية:

هناك حاجة ماسة لتوحيد الجهود في ملفات 
المرتزقة والهجرة وتأمين الحدود

التقى رئيس الحكومة عبد 
الحميد الدبيبة، يوم الخميس 
ال��م��اض��ي، ب���دي���وان رئ��اس��ة 
ال��وزراء بطرابلس؛ مع رئيس 
اللواء  المصرية  المخابرات 
الوزاري  والوفد  كامل  عباس 

المرافق له.
تعزيز  سبل  اللقاء  وتناول 
بين  ال��م��ش��ت��رك��ة  ال��ع��الق��ات 
البلدين والتعاون في مختلف 

المجاالت.
وأط����ل����ع ك����ام����ل، رئ��ي��س 

زي��ارة  نتائج  على  الحكومة، 
لطرابلس  ال��م��ص��ري  ال��وف��د 
ف��ي م��اي��و ال��م��اض��ي، وآل��ي��ة 
كافة  تفعيل  بشأن  التنسيق 
بين  ال��م��ب��رم��ة  االت��ف��اق��ي��ات 

البلدين الشقيقين.
التنسيق  اللقاء  كما تضّمن 
مصر؛  إل��ى  الدبيبة  ل��زي��ارة 
المشتركة  ال��ل��ج��ن��ة  لتفعيل 
ال��ع��ل��ي��ا ال��ل��ي��ب��ي��ة ال��م��ص��ري��ة 
واستكمال ما تم االتفاق عليه 

في كّل المجاالت.
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الجنائية  المباحث  جهاز  رئيس  بحث 
العمل  آل��ي��ات  ع��اش��ور،  م��ح��م��ود  عميد 
المشترك بين الجهاز ومديرية أمن سبها، 
و إيجاد الحلول لمعوقات العمل الميداني 

األمني.
جاء ذلك إبان اجتماع ُعقد يوم الثالثاء 
ضم  بطرابلس  الجهاز  بمقر  الماضي، 
م��دي��ر أم���ن س��ب��ه��ا، ورئ��ي��س ف���رع جهاز 
أمن  ومدير  بالجنوب،  الجنائية  المباحث 
العام  األم��ن  ف��رع  إدارة  ورئ��ي��س  م���رزق، 

بسبها.
وأك����د رئ��ي��س ال��م��ب��اح��ث ال��ج��ن��ائ��ي��ة، 
استعداد جميع إدارات ومكونات الجهاز 
للتعاون مع مديريات األمن وكل األجهزة 
ألجل  ليبيا؛  مناطق  مختلف  في  األمنية 
وحماية  القانون  وفرض  األمن  استتباب 

المواطن.

ل��ش��ؤون  ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل  ق���ام 
المغتربين محمد سعيد زيدان، يوم األربعاء 
شؤون  ب��إدارة  العمل  سير  بتفقد  الماضي 
التى  الصعوبات  على  والوقوف  المغتربين، 

تواجهها في اداء دورها المناط بها.
وأك����د زي����دان ع��ل��ى أه��م��ي��ة ق��ي��ام ه��ذه 
اإلدارة بدورها، من خالل متابعتها ألحوال 
به  ب��م��اي��ق��وم  زي����دان  وأث��ن��ى   ، المغتربين 
تستحق  جهود  من  اإلدارة  بهذه  العاملون 

التقدير والثناء.
الدعم  ستقدم  ال���وزارة  أن  إل��ى  مشيراً 
وإيجاد   ، المغتربين  ش��ؤون  إلدارة  ال��الزم 
تواجهها  التي  المختنقات  لكافة  الحلول 

حتى تقوم بأداء دورها على أكمل وجه.

رئيس المباحث الجنائية: مستعدون للتعاون مع كّل 
األجهزة من أجل استتباب األمن وفرض القانون

حرصا على متابعة أوضاع الجاليات الليبية…
الخارجية تتفقد سير عمل 

إدارة شؤون المغتربين

النائب العام يناقش مع وكيلي وزارة الداخلية توفير مظلة قانونية لعمل رجال الشرطة

وزير العمل يتفق مع نظيره المصري على تأسيس غرفة طوارئ في الوزارتين

وزارة العدل تبحث سبل التعاون مع سفيرة السويد في تطوير السجون وإعادة تأهيل السجناء

عميد بلدية غات ُيطِلع وزير الحكم المحلي جملة 
من الملفات المتعلقة بتحسين عمل البلدية

آلية التفعيل وأسباب العزوف ..

مشاورات بين وزارة الشباب وصندوق دعم الزواج

الحويج يناقش مع ممثل البنك الدولي خطة تعافي اقتصاد ليبيا
والتجارة  االقتصاد  وزير  ناقش 
البنك  ممثل  م��ع  الحويج،  محمد 
الدولي في ليبيا مايل شيفر، ملف 

التعافي االقتصادي.
االجتماع  الحويج خالل  وتطرق 
الذي ُعقد بطرابلس يوك الخميس 
المساعدة  أهمية  إل��ى  الماضي، 
تطوير  ف��ي  تساهم  ال��ت��ي  الفنية 
والتعافي  االقتصادية،  النمذجة 
المؤشرات  وتحسين  االقتصادي، 

الليبية لدى البنك.
أصدر،  قد  الدولي  البنك  وكان 
م��ط��ل��ع ال���ع���ام ال���ج���اري، ت��ق��ري��را 
العام  الدين  حجم  إلى  فيه  تطرق 
مليارات   207 بلغ  إذ  ليبيا،  في 
ال��م��زدوج  اإلن��ف��اق  بسبب  دي��ن��ار؛ 
خالل  السابقتين  الحكومتين  من 
يعادل  ما  أي  الماضية،  السنوات 
450 % من حجم الناتج المحلي 

اإلجمالي.

الصور،  الصديق  العام   النائب  عقد 
الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  م��ع  اج��ت��م��اًع��ا 
للشؤون الفنية فرج اقعيم، ووكيل وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة ل��ش��ؤون ال��ُم��دي��ري��ات بشير 
والضوابط  القوانين  لمناقشة  األمين؛ 
في العمل األمني المناط بمنتسبي وزارة 

الداخلية.
من  عددا  أيضاً  الذي ضم  االجتماع 
لمعرفة  تطّرق  الداخلية،  وزارة  ضباط 
في  والنظر  األمنية  المستجدات  آخ��ر 
الذي  التعميم  وبنود  لوائح  تنفيذ  آلية 

بكافة  السالح  حاملي  بتجريم  يختص 
أنواعه وعواقب اقتنائه.

االثنين  عقد  الذي  االجتماع  وناقش 
مظلة  ت��وف��ي��ر  كيفية  ك��ذل��ك  ال��م��اض��ي 
قانونية صارمة لعمل رجال الشرطة في 
في  تقف  التي  المختنقات  وحل  البالد 
في  والنظر  تأدية عملهم  أثناء  طريقهم 
الثقة  تمنح  التي  المنصوصة  القوانين 
مهامهم  لتسيير  األم��ن؛  رجال  وتُنصف 
المدن  بها في جميع  الُمكلفين  الوطنية 

الليبية.

والتأهيل  ال��ع��م��ل  وزي���ر  ن��اق��ش 
ع��ل��ي ال��ع��اب��د ال���رض���ا، م���ع وزي���ر 
محمد  المصرية  العاملة  ال��ق��وى 
بين  عقد  اجتماع  خ��الل  سعفان، 
التفاهم،  مذكرة  بنود  ال��وزارت��ي��ن؛ 
تنقل  وتسهيل  تنظيم  يكفل  بما 
األيدي العاملة، في حدود القوانين 

واألنظمة المتبعة في الدولتين.
االج��ت��م��اع ال���ذي ع��ق��د ب��دي��وان 
المصرية  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ق��وى  وزارة 
الماضي،  الخميس  ي��وم  بالقاهرة 
اللجنة  عمل  بدء  سرعة  على  أكد 

الربط  بمنظومة  المكلفة  الفنية، 
إضافة  الوزارتين،  بين  اإللكتروني 
إل���ى ت��أس��ي��س غ��رف��ة ط����وارئ في 
الوزارتين، للتعاون فيما يتعلق بعودة 

العمالة.
إطار  في  االجتماع،  هذا  ويأتي 
تفعيل االتفاقيات الموقعة بين ليبيا 
ومصر، بشأن التعاون في مجاالت 
العمل والقوى العاملة بين البلدين، 
وذل���ك م��ن أج���ل اس��ت��ئ��ن��اف ع��ودة 
إلي  المصرية  والعمالة  الشركات 
ليبيا للمشاركة في إعادة اإلعمار.

بحكومة  العدل  وزيرة  استقبلت 
إبراهيم  حليمة  الوطنية  ال��وح��دة 
عبد الرحمن، يوم األحد الماضي، 
ب���دي���وان ال������وزارة ف��ي ط��راب��ل��س، 
المعتمدة  السويد  مملكة  سفيرة 

لدى ليبيا.
وف���ي م��س��ت��ه��ل ال��ل��ق��اء أع��رب��ت 
السفيرة عن سعادتها بتواجدها في 
ليبيا التي تربطها بالسويد عالقات 
وثيقة ترجع إلى عقود طويلة، ومن 
التزام  العدل  وزي��رة  أك��دت  جهتها 

اإلن��س��ان  ح��ق��وق  بتعزيز  ال�����وزارة 
ال��وزارة  اتخذتها  التي  والخطوات 
داخل  االحتجاز  ظ��روف  لتحسين 

مؤسسات اإلصالح والتأهيل.
و أش��ارت وزي��رة العدل إل��ى أن 
القانون الليبي لديه معاملة خاصة 

يمثلون  حيث  الجانحين  لألحداث 
ويقضون  خ��اص��ة،  م��ح��اك��م  أم���ام 

عقوبتهم في مؤسسات خاصة.
وأث���ن���ت ال���وزي���رة ع��ل��ى م��وق��ف 
لحقوق  الداعم  السويدية  المملكة 
اإلن��س��ان والس��ي��م��ا ح��ق��وق ال��م��رأة 
وال��ط��ف��ل، وع��ب��رت ع��ن اس��ت��ع��داد 
المملكة  م���ع  ل��ل��ت��ع��اون  ال�������وزارة 
في  السويد  تجربة  من  لالستفادة 
السجناء  وإدم��اج  السجون  تطوير 

وإعادة تأهيلهم.

المحلي  الحكم  وزي���ر  أط��ل��ع 
ب��ح��ك��وم��ة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة، 
لقائه،  خالل  التومي  بدرالدين 
يوم الثالثاء الماضي، مع عميد 
السنوسي  موسى  غ��ات،  بلدية 
ف��ي طرابلس  ال����وزارة  ب��دي��وان 
ف������رص وم�����ج�����االت ت��ح��س��ي��ن 
ال��خ��دم��ات ف��ي ال��ب��ل��دي��ة خ��الل 

الفترة المقبلة.
وزارة  ن��ش��رت��ه  م��ا  وب��ح��س��ب 
صفحتها  عبر  المحلي،  الحكم 
ال��ت��وم��ي  إن   ، ف��ي��س��ب��وك  ع��ل��ى 
استمع إلى إحاطة قدمها عميد 

العمل  مسار  ح��ول  غ��ات  بلدية 
وواقعها،  البلدية  نطاق  داخ��ل 
ون���اق���ش ال��ط��رف��ان ج��م��ل��ة من 
البلدية  تمس  التي  المواضيع 
وظ��روف  النظافة  ملف  أهمها 
العاملين في هذا القطاع وسبل 

تذليل صعابهم.
اللقاء  أن  ال���وزارة  وأض��اف��ت 
ت���ط���رق إل����ى م��ن��اق��ش��ة ف��رص 
ال��خ��دم��ات  تحسين  وم��ج��االت 
المقبلة  ال��ف��ت��رة  ف��ي  الممكنة 

وسبل انتهائها.

ال���ت���ق���ت ي�����وم ال���ث���الث���اء 
الماضي، وكيلة وزارة الشباب 
والتطوير،  التخطيط  لشؤون 
برئيس مجلس إدارة صندوق 
سبل  لمناقشة  ال��زواج؛  دعم 
وتدارس  المشترك،  التعاون 
دعم  ص��ن��دوق  تفعيل  آل��ي��ات 
ال���زواج، وال��وق��وف على أهم 
العزوف  لمشكلة  المسببات 

عن الزواج في فئة الشباب.
ال��ط��رف��ان على أن  وات��ف��ق 
أكبر  من  تعّد  المشكلة  هذه 
من  طرحت  التي  التحديات 
منصات  ضمن  الشباب  قبل 

عقدت  التي  الشباب  ح��وار 
س���اب���ق���اً ب���ع���دة م��ح��ط��ات، 
وبحضور وزير الشباب “فتح 

الله الزني”.
وأك�����دت وك��ي��ل��ة ال�����وزارة 
والتطوير  التخطيط  لشؤون 
على أهمية وضع حلول جذرية 
ل��ه��ذه ال��م��ش��ك��ل��ة، ب��ال��ت��ع��اون 

دعم  صندوق  مع  المشترك 
المختصة  والجهات  ال��زواج 
تكاتف  وض��رورة  بالحكومة، 
الحلول  وضع  بغية  الجهود؛ 
المناسبة للقضايا والتحديات 
بعدما  الشباب  تواجه  التي 
التجاذبات  أُنِهكوا في خضم 
والصراعات لسنوات طويلة.
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إجتمع السيد / فضل الله عيسى أحتيتة 
اإلربعاء  يوم  للشركة  اإلدارة  لجنة  رئيس   -
الماضي بقاعة اإلجتماعات الرئيسية بمقر 
شركة وبحضور السادة أعضاء لجنة اإلدارة 
العبار،  محمد  أشرف   / السيد   ، بالشركة 
والسيد / فرج المشاي ، والسيد / أبوبكر 
المطلب صالح  عبد   / والسيد   ، عامر  بن 
 - العاتي  خليفة  خالد   / السيد  مع   ، آدم 
الليبي  النفط  لمعهد  اإلدارة  لجنة  رئيس 
عضو   - مقيق  شعبان  ربيعة   / وال��س��ي��دة 
لجنة اإلدارة ومرافقيهم من مدراء اإلدارات 
يقومون  الذين   ، بالمعهد  المكاتب  ورؤس��اء 
السادة مدراء  للشركة بحضور  بزيارة عمل 

اإلدارات المعنية بالشركة .. 
عيسى  الله  فضل   / السيد  رح��ب  وق��د 
أحتيتة بالسيد / رئيس لجنة اإلدارة لمعهد 
سعادته  عن  وعبر  ومرافقيه  الليبي  النفط 
لوجودهم بمقر شركة الخليج العربي للنفط 
من  والدائم  القائم  التعاون  وتعزيز  لتأكيد 
معهد النفط الليبي كما هنأ السيد / رئيس 
لجنة اإلدارة لمعهد على إفتتاح مركز التدريب 
والتطوير وأستديو المختبر النفطي بالمعهد 
بتاريخ 06 / 06 / 2021 وال��ذي يعتبر 
دعماً فنياً متقدماً للشركات النفطية التابعة 
للمؤسسة الوطنية للنفط ، كما قام السادة 
بترحيبهم  بالشركة  اإلدارة  لجنة  أعضاء 
بالسيد / رئيس لجنة اإلدارة لمعهد النفط 
المعهد  تعاون  على  وأثنوا  ومرافقيه  الليبي 
مع شركة الخليج العربي للنفط في العديد 

من األعمال .. 
 - العاتي  خليفة  خالد   / السيد  وألقى 
الليبي  النفط  بمعهد  اإلدارة  لجنة  رئيس 
بشركة  ب��وج��وده  سعادته  فيها  أب��داء  كلمة 
القطاع  " أم شركات  للنفط  العربي  الخليج 
" على حد قوله ، كما تقدم بالشكر للسيد 
لجنة  رئيس   - أحتيتة  الله عيسى  / فضل 
اإلدارة للشركة وأعضاء لجنة اإلدارة ومدراء 
اإلدارات المعنية على حفاوة اإلستقبال ...

موضحاً  مبسطة  ن��ب��ذة  ب��س��رد  ق��ام  كما 
فيها الدور الهام الذي يقوم به معهد النفط 
الليبي من أعمال فنية داعمه لكافة شركات 
وأعضاء  رئيس  بدعوة  ق��ام  كما   ، القطاع 
إلى  المعنية  اإلدارات  ومدراء  اإلدارة  لجنة 
على  وال��وق��وف  الليبي  النفط  معهد  زي��ارة 
كافة المعامل المجهزة والمختبرات الحديثة 
لجنة  رئيس  السيد /  وأكد  ، هذا  بالمعهد 
الليبي حرص المعهد  اإلدارة لمعهد النفط 
على زيادة التعاون مع شركة الخليج العربي 

للنفط .. 
ورؤساء  اإلدارات  م��دراء  السادة  قدم  ثم 
فنياً  متكاماًل  ع��رض��اً  بالمعهد  األق��س��ام 

لنشاط المعهد ..
يقوم  التي  األع��م��ال  مناقشة  ذل��ك  وتلى 
وسبل  الشركة  لصالح  حالياً  المعهد  بها 
وعلى  ال��م��ج��االت  مختلف  ف��ي  ت��ط��وي��ره��ا 
وتحليل  المختبرات  مجال  الخصوص  وجه 
العينات وتحليل السرود ، ومناقشة إمكانيات 
المعهد التدريبية بعد إفتتاح مركز التدريب 
والتطوير بالمعهد واإلستفادة منها في هذا 

المجال ...

إدارة الخليج العربي للنفط  تستقبل 
لجنة ادارة معهد النفط الليبي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل وكيل وزارة النفط ورئيس 
المؤسسة الوطنية للنفط ويناقش معهم سير العمل بقطاع النفط

العبار يؤكد لعضوي مجلس النواب العريبي والنحيب ضرورة زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط

وزير الداخلية يتعّهد بتذليل الصعوبات األمنية التي تواجه عمل المؤسسة الوطنية للنفط

الوطنية للنفط ووزارة االقتصاد تناقشان تعزيز التعاون المشترك

مباحثات للمركزي واالتحاد الليبي للمصحات الخاصة

ن��اق��ش رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
الدبيبة،  عبدالحميد  السيد  الوطنية 
لشؤون  والغاز  النفط  وزارة  وكيل  مع 
اإلنتاج السيد رفعت العبار، وبحضور 
للنفط  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ة  رئ��ي��س 
السيد مصطفى صنع الله سير العمل 
بالقطاع. وأُّطلع السيد رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية خالل هذا االجتماع 
الماضي  االث��ن��ي��ن  ي���وم  ُع��ق��د  ال���ذي 
بديوان رئاسة الوزراء، عن ما يواجهه 

وسبل  ص��ع��وب��ات  م��ن  النفط  ق��ط��اع 
حلحلتها، وأكد السيد رئيس الحكومة 
على  تعمل  الحكومة  أن  على  ب��دوره 
دعم هذا الشريان الحيوي لالقتصاد 

الليبي وفق اإلمكانيات المتاحة.
أيًضا  الحكومة  رئيس  أش��ار  كما 
إلى ضرورة تشجيع االستثمار لتطوير 
صناعة النفط والغاز بالبالد، لما له 
باالقتصاد  النهوض  في  أهمية  من 

الوطني والرفع من كفاءته.

وال��غ��از  ال��ن��ف��ط  وزارة  وك��ي��ل  ن��اق��ش 
لشؤون اإلنتاج رفعت العبار، مع عضوا 
وب��در  العريبي  عيسى  ال��ن��واب  مجلس 
النحيب؛ موضوع زيادة مرتبات العاملين 
بقطاع النفط والغاز بنسبة %67 وفق 

القرار الصادر برقم 642 .
ج����اء ذل����ك خ����الل اج���ت���م���اع ُع��ق��د 
ي��وم  ب��ب��ن��غ��ازي  ال�����وزارة  وك��ي��ل  بمكتب 
الوكيل:  ق��ال  حيث  الخميسالماضي، 
“إن هذه الزيادة ورغم تواضعها إال إنها 
مستحقة للعاملين بالقطاع، لما يقومون 
بيئة  ف��ي  كبيرين  وج��ه��د  عمل  م��ن  ب��ه 

حيث  للغاية،  صعبة  وظ��روف  قاسية، 
يقع على عاتقهم تأمين الدخل الوحيد 

للدولة الليبية”.
وأكد وكيل الوزارة أنه على يقين بأن 
مجلس النواب يقدر الدور الذي يقوم به 
مستخدمي قطاع النفط والغاز، والجهد 

المبذول منهم لتأمين دخل الليبيين،
عيسى  النائبان  أك��د  جهتهما،  م��ن 
قطاع  أهمية  النحيب،  وب��در  العريبي 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از ل��الق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي، 
وتفهمهم للواجبات الكبيرة الملقاة على 

عاتق مستخدميه كافة.

الوطنية  المؤسسة  رئيس  عقد 
بمقر  الله،  صنع  مصطفى  للنفط، 
األربعاء  ي��وم  بطرابلس،  المؤسسة 
الداخلية  بوزير  اجتماًعا  الماضي؛ 
ال���وزارة  ووك��ي��ل  م���ازن،  خالد  عميد 
بحضور  اقعيم  فرج  الفنية  للشؤون 
رفعت  وال��غ��از  النفط  وزارة  وك��ي��ل 

العبار.
األمور  مناقشة  االجتماع  وتضّمن 
والقضايا ذات الصلة المشتركة بين 
الوطنية  والمؤسسة  الداخلية  وزارة 

للنفط.
الداخلية  وزي��ر  أثنى  جانبه،  من 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  دور  على 
القطاع  وح��دة  على  المحافظة  في 
واستمرار اإلنتاج رغم كل الصعوبات، 
متعهًدا بتذليل الصعوبات والتحديات 
األمنية التي تواجه عمل المؤسسة، 
على  المتكررة  االعتداءات  وخاصة 
والعراقيل  النفط  خطوط  أنابيب 
التي تحدث للمواقع النفطية وتعطل 

عملها.

للنفط،  الوطنية  المؤسسة  بحثت 
ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  االق��ت��ص��اد  ووزارة 
لتطوير  المجاالت؛  بينهما في مختلف 
وإنشاء  اإلنتاج،  وزيادة  التصنيع  مجال 
ومشتقاته،  النفط  لتكرير  المصافي 
ودخ�����ول ش���رك���ات ال��ق��ط��اع ال��خ��اص 

لالستثمار بقطاع النفط والغاز.
أت����ى ذل����ك خ����الل اج���ت���م���اع عقد 
االسبوع الماضي بين رئيس المؤسسة 
الله  صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية 
بمقر  الحويج  محمد  االقتصاد  ووزي��ر 

المؤسسة بطرابلس.
وناقش االجتماع الشراكة في مشاريع 

إدارة  ال��م��س��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ع��ب��ر 
االستثمار  وهيئة  المستدامة  التنمية 
بمختلف  بالوزارة  الخصخصة  وشؤون 
المناطق الليبية، بالتنسيق مع الوزارات 

المعنية كوزارة العمل وغيرها.
ض��رورة  الله  صنع  أك��د  جهته،  م��ن 
االس���ت���ث���م���ار ف����ي م����ج����ال االن����ت����اج 
واالستكشاف وبذل المزيد من الجهد، 
ال��ج��دوى  ذات  االس��ت��ث��م��ار  وت��ش��ج��ي��ع 
العالمية  ال��ش��رك��ات  م��ع  االق��ت��ص��ادي��ة 
ال��ك��ب��رى، وت��ع��دي��ل ق��وان��ي��ن ال��ش��راك��ة 
النفط  س���وق  دخ���ول  ف��ي  لتشجيعها 

الليبي.

ليبيا  م���ص���رف  م��ح��اف��ظ  ع��ق��د 
ال���م���رك���زي ال��ص��دي��ق ال��ك��ب��ي��ر، ي��وم 
موسعا  اجتماعا  الماضي،  الخميس 
الليبي  االت��ح��اد  وأع��ض��اء  رئيس  م��ع 
للمصحات الخاصة، بحضور مديري 
القانونيين  والمستشارين  اإلدارات 

للمركزي.
ال����ذي عقد   � وت���ن���اول االج��ت��م��اع 
إيجاد   � طرابلس  في  المصرف  بمقر 
التجارية  المصارف  بين  تعاون  آلية 
الضوابط  وفق  الخاصة  والمصحات 

تعزيز  بهدف  بها،  المعمول  والقوانين 
لم  فيما  الليبي،  واالقتصاد  التنمية 
أي  ع��ن  المركزي  المصرف  يكشف 
القطاعين  ب��ي��ن  تُ��ب��رم  ق��د  ات��ف��اق��ات 
المصرفي والصحي في األيام المقبلة.
رئيس  صحبة  “ال��ك��ب��ي��ر”  وح��ض��ر 
ال��ح��ك��وم��ة ع��ب��د ال��ح��م��ي��د ال��دب��ي��ب��ة، 
خالل األيام الماضية، مؤتمرا خاصا 
ليبيا، شارك  في  الطبية  بالمصحات 
وأصحاب شركات صحية  أطباء  فيه 

بهدف تطوير القطاع.
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بلديات

بأن  طبرق  البلدي  المجلس  رئيس  ق��ال 
البلدية قامت منذ فترة وفي غياب الميزانية 
من مد خطوط مياه وصرف صحي ورصف 
وإنشاء أرصفة وإنارة وتشجير الحي العتيق 
المنفذة  ال��ش��رك��ات  م��ن  م��ت��واص��ل  بجهد 
من  وبتعاون  المشروعات  مكتب  وبإشراف 

شركة الكهرباء .
وأض����اف ب��وال��خ��ط��اب��ي��ة ك��ل م��اق��ام��ت به 
البلدية من أجل المواطن بصفة عامة وإلى 
سكان حي باب درنة  أحد أقدم وأهم أحياء 

المدينة .
بالمحافظة  "اناشدكم  بوالخطابية  وقال 
على ما تم إنجازه من أعمدة اإلنارة كذلك 
المحافظة  وكذلك  بالرصف  العبث  وع��دم 
على األرصفة وعدم رمي وترك القمامة في 

الشارع وعدم ترك المياه فوق االسفلت".
"انا  طبرق  البلدي  المجلس  رئيس  وأك��د 
وباألخص  الحي  سكان  في  تامة  ثقة  على 
لهم  ب��أن  الرئيسي  ال��ش��ارع  على  القاطنين 

انتماء لهذا الحي".
بلدية طبرق تسعى في رصف الكثير من 
الطرق وتركيب اإلنارة في غياب الميزانيات 

من الدولة.

بوالخطابية يناشد سكان حي باب درنة 
بالمحافظة على ما تم إنجازه بالمنطقة

رئيس المجلس التسييري بنغازي يلتقي مدير ُمستشفى جردينة القروي

عميد بلدية شحات يبحث قرارات الحكومة بشأن إنشاء وتوطين مصلحة الموانئ بالمدينة

اجتماع مخاتير المحالت ببلدية سبها لبحث المشاكل ومن اهمها نقص السيولة

نتائج ايجابية من اجتماع طرابلس للشركة العامة للكهرباء لصالح بلدية الكفرة

رفقة رئيس جهاز مشروعات االسكان عميد بلدية 
اجخرة يزور مشروع انشاء خزان مياه بحي السالم 

التسييري  المجلس  رئيس  التقى 
لبلدية بنغازي السيد/م. الصقر عمران 
م��دي��ر ع��ام ُمستشفى  م��ع  ب��وج��واري 
ج��ردي��ن��ة ال��ق��روي ال��س��ي��د/د. جمعة 
اإلج��راءات  ُمناقشة  تم  الريشي حيث 
أحد  الُمستشفى  بصيانة  الُمتعلقة 
المشاريع التي يُنفذها برنامج صندوق 
تشمل  حيث  اإلنمائي  الُمتحدة  األمم 
وأعمال  الكهربائية  األعمال  الصيانة 

الُمستشفى  وتزويد  والطالء  السباكة 
بأنابيب األكسجين . 

البلدية  قيام  االتفاق على  وتم  هذا 
بأعمال التجهيزات وبناء سور للعيادة  
على  الُمستشفى  م��دي��ر  أث��ن��ى  ،ك��م��ا 
التنسيق  البلدية وحرصها على  تعاون 
المتحدة  األم��م  ص��ن��دوق  برنامج  م��ع 
أعمال  باستكمال  وتعهدها  اإلنمائي 

التجهيز لهذا المرفق الصحي .

بدعوة من السيد "حسين بودرويشه" 
عضو  وبحضور  شحات  بلدية  عميد 
ال��م��ج��ل��س ال���ب���ل���دي ال��س��ي��د "ص���الح 
أعضاء  من  ع��دد  وبحضور  بوالشعر" 
والساده  الحاسة  قبيلة  حكماء  مجلس 
"ف��رع  ال��م��وان��ئ  بمصلحة  ال��ع��ام��ل��ي��ن 
الليبية  بالحكومة  الشرقية"  المنطقة 
قرارات  وعرض  لتوضيح  اجتماع  عقد 
وتوطين  انشاء  بشأن  الليبية  الحكومة 
فرع  البحري  والنقل  الموانئ  مصلحة 

ببلدية  بالحكومة  الشرقية  المنطقة 
المخططات  ع��ل��ى  وال��ت��أك��ي��د  ش��ح��ات 
لمهندسين  المبنى  بتصميم  والخرائط 
االجتماع  نهاية  وفي  بلدية شحات  من 
تم االتفاق على عقد اجتماع موسع مع 
كافة مدراء ورؤساء الموانئ األخرى في 
أكدوا في  والذين  أقرب فرصة ممكنة 
وقت سابق على تمسكهم بوجود الفرع 
في بلدية شحات واحترام كل القرارات 
واإلجراءات المتبعة للحكومة وتنفيذها. 

البلدي  المجلس  ب��دي��وان  عقد 
سبها اجتماع ضم مخاتير المحالت 
تم  االجتماع  هذا  خالل  بالبلدية، 

التركيز على النقاط التالية:-
والصرف  وال��ج��وازات  السيولة 
السيولة  يخص  وفيما  الصحي، 
إدارة  ق��ب��ل  م��ن  لجنة  تشكيل  ت��م 
آلية  لمتابعة  بالمحالت  ال��ف��روع 
توزيع السيولة عن طريق المجالس 
وال��ت��واص��ل م��ع ال��م��ص��ارف لحل 

المختنقات.
أن  تقرر  ال��ج��وازات  بخصوص 
المحلي  بالمجلس  التصوير  يتم 
المهدية لسكان "محلة عبدالكافي 

ومحلة المهدية".
الصرف  مشكلة  يخص  ما  أم��ا 
مخاطبة  على  االتفاق  تم  الصحي 
لحل  ومتابعتها  المختصة  الجهات 
المشكلة الواقعة بمحلة عبدالكافي 

وباقي األحياء.

ُع���ِق���د ب��م��ق��ر ال��ش��رك��ة 
العامة للكهرباء - طرابلس 
- اج��ت��م��اع ض���م ك���ال من 
ع���م���ي���د ب���ل���دي���ة ال���ك���ف���رة 
"ع��ب��دال��رح��م��ن ع��ق��وب " و 
الكهرباء  توزيع  دائرة  مدير 
السيد  مع  اخريم"   "فتحي 
العامة  الشركة  ع��ام  مدير 
السادة  وبحضور  للكهرباء  
مدير عام الجهد المتوسط 
وم���دي���ر ع����ام م��ش��روع��ات 
مدير  وم��س��اع��د  ال��ت��وزي��ع 
مدير  ومساعد  النقل  عام 
ومساعد  ال��خ��دم��ات  ع���ام 
ومدير  التوزيع  ع��ام  مدير 
ادارة المتابعة ومدير دائرة 
االستراتيجي  التخطيط 
وقد تناول االجتماع مشاكل 
ببلدية  ال��ك��ه��رب��اء  ش��ب��ك��ة 
و  االق��س��ام  بجميع  الكفرة 

ت��م االت��ف��اق على ع��دد من 
في  تساهم  التي  الخطوات 
تعانيها  التي  المشاكل  حل 
استبدال   : ومنها  الشبكة 
مفاتيح 66 ك ف بمحطة 
المحطات  كذلك  و  التوليد 

اليوغسالفية 
المدير  السيد  واص���در 

البدء  بشأن  تعليماته  العام 
لمحطة  العمرة  أج��راء  في 
132 ك ف وتحويرها الى 

220 ك ف 
من  ف��ري��ق  تكليف  ت��م   -
ال���م���دراء ال��ع��ام��ي��ن ل��زي��ارة 
ال��ك��ف��رة االس���ب���وع ال��ق��ادم 
الشبكة  م��ش��اك��ل  ل��دراس��ة 

بين  الرابط   66 كابل  مثل 
محطة  و  ال���ح���ارة  محطة 
وس���ط ال��م��دي��ن��ة و ك��ذل��ك 
اس��ت��ب��دال م��ح��والت جهد 
االستيطاني  بمحطة   66
بمحوالت اكبر سعة ووضع 

الحلول السريعة لها .
- تم  تكليف مدير عام 

بشان  التوزيع  مشروعات 
اس��ت��ك��م��ال خ���ط���وط 66 
الجديدة الرابطة للمحطات 
الجديدة االذاعة و الهواري 
تجهيز   و  اس��ت��ك��م��ال   -
محطات التوزيع  الجديدة 

السيد  م��ع  بالتنسيق   -
م���دي���ر ع����ام ال���ت���وزي���ع تم 
بعض  تجهيز  على  االتفاق 
ال��م��ح��ط��ات ال��م��ت��ض��ررة و 
اس��ت��ك��م��ال خ���ط ال��م��ط��ار 
و ص��رف  ك���م   13 ب��ط��ول 

مواد للصيانة .
ال���س���ي���اق   ذات  وف������ي 
المدير  ال��س��ي��د  اس��ت��دع��ى 
العام على هامش االجتماع 
للطاقات  ان��ف��ن��ت��ي  ش��رك��ة 
ال��م��ت��ج��ددة ب��ش��أن دراس���ة 
إنشاء محطة طاقة شمسية 

بالكفرة .

قام عميد وعضو المجلس البلدي 
اجخرة وبرفقتهم رئيس جهاز تنفيذ 
م��ش��روع��ات اإلس���ك���ان وال��م��راف��ق 
التابعين  مهندسين  وايضاً  الواحات 
مشروع  الي  ميدانية  بزيارة  للجهاز 
بحي  تجميعي  م��ي��اه  خ���زان  ان��ش��اء 

السالم بسعة )500( متر مكعب .

ح��ي��ث س��ي��غ��ذي ه���ذا ال��م��ش��روع 
بمخطط  السكنية  الوحدات  كافة 
لغرض  الزيارة  وكانت  السالم  حي 
وايضاً  االنجاز  نسبة  االطالع علي 
النظر في اهم العراقيل والمعوقات 
وحلحلتها حتي يتك تنفيذ المشروع 

في الوقت المحدد .

زار عميد بلدية جالو السيد عبدالباسط 
الشاملة  للمهن  ال��ع��ال��ي  ال��م��ع��ه��د  ب���ازام���ه 
الواحات رفقة عضو المجلس البلدي السيد 
العميد  بوعوينة ومدير مكتب شؤون  يوسف 
بازامه وذلك  الشافعي  م. 
بناًء على دعوة من رئيس 
ا. شيباني محمد  المعهد 
على  العميد  أطلع  حيث 
التعليمية  العملية  سير 
ب��ال��م��ع��ه��د وت��ق��ف��د ك��اف��ة 
المعهد وخصوصاً  مرافق 

تلك التي تحتاج إلى صيانة أو تجهيز.
ك��م��ا ت��م ع��ق��ب ال��ج��ول��ة ال��م��ي��دان��ي��ة عقد 
والمعوقات  العراقيل  كافة  لبحث  اجتماع 
بالمعهد  التعليمية  العملية  سير  تواجه  التي 
حضره أعضاء من هيئة التدريس واالداريين 
سبل  بحث  االج��ت��م��اع  خ��الل  وت��م  بالمعهد 
التقنية  االق��س��ام  من  بمزيد  المعهد  تعزيز 
"بازاما"  وقد حث  البلدية، هذا  تنقص  التي 
كافة العاملين بالمعهد بضرورة بذل المزيد 
من الجهود للنهوض بمخرجات هذا القطاع 
إعداد  يمكن في سبيل  ما  كل  وتقديم  الهام 
كوادر تساهم في النهوض بالمنطقة في شتى 

المجاالت.

"بلدي جالو" يطلع على سير العملية 
التعليمية بالمعهد العالي للمهن الشاملة
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فخامة رئيس مجلس النواب في حوار مع صحيفة أخبار اليوم المصرية: 

هناك محاوالت "مستميتة" لعرقلة إجراء االنتخابات في ليبيا

األزمة  المصري لحل  الدور  كيف ترى 
الليبية؟

مصر هي الشقيقة الكبرى وجارة، وعلى مر 
الليبي  الشعب  مع  مواقفها  لها  التاريخ مصر 
واألمن القومي مشترك بين بلدينا، وفي هذه 
الشعب  ينسى  لن  ليبيا  بها  تمر  التي  األزم��ة 
ليبيا من  الليبي مواقف الشعب المصري مع 
السيسي  عبدالفتاح  رئيسها  فخامة  خ��الل 

وحكومتها وشعبها بكل أطيافه.
حل  أجل  من  جدا  مهما  دورا  تلعب  مصر 
األزمة الليبية مع األطراف الدولية والمحلية، 
والفوضى وخروج  اإلره��اب  من  ليبيا  لتطهير 
القوات األجنبية والمرتزقة، ونحن نثمن هذا 
السيسي  الرئيس  التاريخي من فخامة  الدور 

والحكومة المصرية وشعبها العظيم.
في  السياسي  المشهد  تقيمون  كيف 

ليبيا بالوقت الراهن؟
إن تقييم المشهد السياسي يتطلب حصرا 
"برلين  مؤتمر  مخرجات  من  تنفيذه  تم  لما 
كما  الدولية،  والقرارات  القاهرة  وإعالن   "1
يستوجب النظر في النتائج التي انتهت إليها 

مسارات التسوية السياسية.
السياسية  ال���م���س���ارات  ع���ن  وم�����اذا 

والعسكرية والدستورية؟
إل���ى تشكيل  ان��ت��ه��ى  ال��س��ي��اس��ي  ال��م��س��ار 
مجلس رئاسي بالتقاسم بين األقاليم الثالث 
وأيضا على مستوى رئاسة الوزراء والوزارات 
وق��ط��اع��ات ال��دول��ة ك��اف��ة، غ��ي��ر أن��ن��ا نشهد 

م����ح����اوالت م���ن ال��م��ج��ل��س 
مبدأ  من  للتنصل  الرئاسي 
تفكيك  خ��الل  م��ن  المثالثة 
ال������وزارات وال��م��ب��ال��غ��ة في 
تعيين الوكالء، كما لم نلمس 
في  جدية  اآلن  حتى  منهم 
المركزية  مشكلة  معاجلة 

اإلدارية.
العسكري،  المسار  وف��ي 
لكنه  المهام  بعض  أنجزت 
ببعض  ل��ألس��ف  اص���ط���دم 

وع��دم  الساحلي  ال��ط��ري��ق  لفتح  المعرقلين 
التوافق على وضع جدول زمني إلخراج كافة 

القوات األجنبية والمرتزقة من البالد.
هناك  ال��دس��ت��وري،  المسار  يخص  وفيما 
محاوالت مستميتة لمصادرة حق الشعب الليبي 

في اختيار رئيسه بالمماطلة 
دستورية  قاعدة  إحالة  في 
يمكن بها تنظيم االنتخابات 
أيضا  وهناك  موعدها،  في 
الترتيبات  لعرقلة  محاوالت 
المفوضية  تتخذها  ال��ت��ي 
لتنظيم  لالنتخابات  العليا 
االن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��اس��ي��ة 
والبرلمانية في موعدها في 
24 ديسمبر 2021، لكننا 

فهو  ومخرجاته   "2 "برلين  مؤتمر  على  نعول 
اختبار حقيقي لمعرفة مستوى رغبة المجتمع 
الدولي في مساعدة الليبيين على بناء دولتهم.
كيف تقيمون تنفيذ االتفاق السياسي 
المحلية  األط����راف  وال���ت���زام  األخ��ي��ر 
السياسية  التسوية  أن  خاصة  والدولية 

األخيرة انبثقت عن مبادرتكم؟
من جهتنا التزمنا بما تم االتفاق عليه وقت 

تطرقت إلى ذلك في معرض حديثي لكم، وبنود 
القاهرة  إعالن  بنود  عن  تختلف  ال  مبادرتنا 
معظمها  وج��د  وق��د   "1 "برلين  وم��خ��رج��ات 
إطالق  وقف  ومنها:  للتنفيذ  طريقه  وأهمها 
مجلس  وت��ش��ك��ي��ل  ال���ن���ار 
رئ���اس���ي وح��ك��وم��ة وح���دة 
عاتقها  على  ويقع  وطنية 
والمرتزقة  القوات  إخ��راج 
األجنبية من ليبيا وتحقيق 
المصالحة الوطنية وتنظيم 
االن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��اس��ي��ة 
في  الكرة  موعدها..  في 
ملعبهم منذ مباشرة عملهم 
وسيكون ذلك ضمن جدول 
األعمال في "برلين 2" لمراجعة ما تحقق في 

هذا اإلطار.
األجنبية  ال��ق��وات  ت��خ��رج  ل��م  ل��م��اذا 
والمرتزقة حتى اآلن رغم اتفاق األطراف 

الليبية والدولية على ذلك؟
بدون خروج القوات األجنبية والمرتزقة من 
ليبيا، لن نسترجع السيادة 
من  نتمكن  ول��ن  الوطنية 
ت��ن��ظ��ي��م االن��ت��خ��اب��ات في 
م����وع����ده����ا، وق�����د ت��ع��ود 
إل���ى مربع  ب��ن��ا األوض�����اع 
ويتفق  والتناحر،  االقتتال 
في  الدولي  المجتمع  معي 
هذه  وسيولي  ال��رأي  ه��ذا 
خاصا  اهتماما  القضية 
في مؤتمر "برلين 2"، لكن 
يرى  ال  الدولي  المجتمع  إن  القول  من  بد  ال 
إخ��راج  في  بليبيا  االختصاص  جهات  جدية 
ضغوطا  األمر  يتطلب  وبالتالي  القوات،  هذه 
في  األجنبي  العسكري  التواجد  تنهي  دولية 

ليبيا.
إذن ماذا عن دور مجلس النواب في تهيئة 
البالد نحو انتخابات مقبلة؟ وكيف استطعتم 

لملمة شتات مجلس النواب؟

النواب،  مجلس  شتات  بلملمة  يتعلق  فيما 
النظر  وجهات  توحيد  الهدف  ي��زال  وال  ك��ان 
في الجسم التشريعي المنتخب الوحيد للدفع 
بالتسوية السياسية نحو األمام باعتبارها نالت 

توافق مختلف األطراف.
بالمسار  يتعلق  وف��ي��م��ا 
ال���س���ي���اس���ي وغ����ي����ره م��ن 
ال�����م�����س�����ارات، ب��ال��ن��س��ب��ة 
أن  ن��رى  نحن  لالنتخابات 
ه���ن���اك إع���الن���ا دس��ت��وري��ا 
أعطى الحق للشعب الليبي 
أس��وة  رئيسه  انتخاب  ف��ي 
وما  الديمقراطية  ب��ال��دول 
كان يجب الدخول في متاهة 

إيجاد قاعدة دستورية أو تنظيم استفتاء على 
دستور يفتقر حتى لشبه إجماع من الليبيين، 
ومن وجهة نظري أرى أن ما يجري محاوالت 

لعرقلة تنظيم االنتخابات في موعدها.
إج��راء  أم��ام  تقف  التي  العراقيل  ما 
في  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات 

ديسمبر؟
هو  التحديات  أه��م  لعل 
عدم إخراج القوات األجنبية 
والمرتزقة البالد فضال عن 
قاعدة  ع��ن  البحث  متاهة 
دس��ت��وري��ة وم��ح��اول��ة سلب 
اختيار  في  الليبيين  إرادة 
لتفعيل  والحاجة  رئيسهم، 
العسكري   "5+5" م��س��ار 

ووقف  الوطنية  المصالحة  وإط��الق  واألمني 
قوات محسوبة  تتبناه  الذي  الكراهية  خطاب 

على اإلسالم السياسي.
انتخابات  إج���راء  وج���وب  ت���رون  ه��ل 

رئاسية وبرلمانية في ديسمبر؟
قيادة  إليجاد  الوحيد  الحل  فهي  بالتأكيد، 
االنقسام  تنهي  موحدة  وتشريعية  سياسية 
السياسي  االستقرار  إلى  وتؤدي  المؤسساتي 
واالق���ت���ص���ادي، وب����دون ان��ت��خ��اب��ات رئ��اس��ي��ة 

وبرلمانية في موعدها لن يتوقف الصراع في 
هذا البلد.

بشكل  الرئيس  بانتخاب  مطالبات  هناك 
مباشر من الشعب.. ما رأيكم؟

مباشر  وبشكل  الليبي  الشعب  ينتخب  أن 
الديمقراطية  عليه  تنص  طبيعي  رئيسه، حق 
التي ننشدها وكذلك اإلعالن الدستوري، وأي 
في  الحق هي جريمة  لمصادرة هذا  محاولة 
الليبيين وسلب إرادتهم، ولن أشارك في  حق 

أي قرار أو إجراء يسلب الليبيين حقهم.
في حال فشل ملتقى الحوار السياسي 
القاعدة  ح��ول  اتفاق  إل��ى  التوصل  في 
النواب  مجلس  يقوم  ه��ل  الدستورية 

بذلك؟
م��ج��ل��س ال���ن���واب ل��دي��ه إع����الن دس��ت��وري 
الليبيين  إرادة  احترام  لضمان  ب��ه،  ومعمول 
والتشريعية في  الرئاسية  االنتخابات  وتنظيم 

موعدها.
ما تقييمكم اللتزام المجلس الرئاسي 
إلجراء  الظروف  تهيئة  في  والحكومة 

انتخابات؟
حتى اآلن لم نلمس أي إجراءات أو قرارات 
ودع��م  الوطنية  المصالحة  ك��إط��الق  فعلية 
يوضع  ول��م  لالنتخابات،  العليا  المفوضية 
األجنبية  ال��ق��وات  إلخ���راج  الزمني  ال��ج��دول 

والمرتزقة.
ال��ج��وار  دول  م��وق��ف  ت����رون  ك��ي��ف 

بخصوص األزمة الليبية؟
الحقيقة أن دول الجوار 
الصديقة  والدول  الشقيقة 
التابعة لألمم  الدعم  وبعثة 
يبذلون  ليبيا،  في  المتحدة 
إلنجاز  اآلن جهودهم  حتى 
التسوية السياسية وتحقيق 
االستقرار في ليبيا، ونأمل 
على  ال��ح��رص  يتجلى  أن 
يصدر  فيما  األزم���ة  إن��ه��اء 
من   "2 "برلين  مؤتمر  عن 

مخرجات.
مبعوث  تعيين  نبأ  استقبلتم  كيف 

أمريكي إلى ليبيا؟
السفير األمريكي ريتشارد نورالند المبعوث 
الخاص للواليات المتحدة األمريكية إلى ليبيا، 
بشكل  السياسية  التسوية  ملف  في  انخرط 
فعال منذ تكليفه بعد أن تفهم أسباب األزمة 
يلعب  كما  إنهائها،  ووسائل 
اآلن دورا إيجابيا وبخاصة 
األم��م  بعثة  م��ع  التنسيق 
المهتمة  وال��دول  المتحدة 
برهن  فقد  الليبي،  بالشأن 
في فترة وجيزة على قدرته 
ورغ��ب��ت��ه ف��ي إن��ج��از ملف 
له  ن��ق��در  ون��ح��ن  التسوية، 
لتحقيق  المبذولة  الجهود  المتحدة  وللواليات 

االستقرار في ليبيا.
المتحدة  األم��م  بعثة  ذك��ر  بمناسبة 

كيف تقيمون دورها في ليبيا؟
الحقيقة أن كل ما أنجز من مسارات التسوية 
البعثة وهي  الله ثم بفضل جهود  جاء بفضل 
الفرصة  وننتهز  بمهامها،  القيام  في  مستمرة 
كوبيش  يان  األممي  للمبعوث  الشكر  لتوجيه 

على مساعيه الجادة إلنهاء األزمة في ليبيا.

سلط رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح الضوء على الكثير من الملفات الشائكة التي يشهدها الوقع 
الليبي بعد أشهر من تولي السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة مقاليد الحكم في ليبيا، متحدثا عن المعوقات التي يمكن 
أن تواجه إمكانية إجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر لها ديمسبر المقبل، مؤكدا الدور المصري على مر التاريخ 

مصر في حل األزمة ومواقفها مع الشعب الليبي وأن الشعب الليبي لن ينسى مواقف شقيقه الشعب المصري.
صحيفة الديوان تنشر النص الكامل للحوار الذي أجرته صحيفة أخبار اليوم المصرية مع فخامة رئيس محلس النواب: 

- لن ننسى ما قام به الرئيس 
السيسي الستقرار ليبيا 

جدول  يوجد  ال   -
القوات  إلخراج  زمني 
األجنبية والمرتزقة من 

ليبيا

أي  نلمس  ل��م   -
فعلية  إج�����راءات 
في  االنتخابات  إلجراء 

ديسمبر

من  أن��ج��ز  م��ا   -
التسوية  مسارات 
بفضل جهود البعثة 

األممية

ننسى  ل���ن   -
في  مصر  مواقف 

األزمة الليبية
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الديوان - طيوب االلكتروني
استطالع / مهّند سليمان

للقدس وقع المطر فوق األديم على 
ال��ن��ف��س ف��ال��ق��دس م��دي��ن��ة ت��ح��ط فيها 
الحمام  أجنحة  بخفق  رحالها  السكينة 
وي��ض��وع بَ��خ��ور ح��ك��اي��ا ال��م��اض��ي من 
مهدها  ففي  العتيقة،  بيوتاتها  شبابيك 
بزغ ميالد المسيح ابن مريم وعبر أزقتها 
بّشر برسالته الخالدة في المحبة وذاق 
ما ذاق من ع��ذاب وه��وان، وعلى ظهر 
البُراق حلّق إليها سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص في 
باألنبياء  الصالة  فيها  أّم  عظيمة  ليلة 
وال���رس���ل، إض��اف��ة ل��ذل��ك ق��د شهدت 
ال��ع��ص��ور والحقب  ال��م��دي��ن��ة ع��ل��ى م��ر 
تحتل  ِجساًما جعلتها  أحداًثا  المختلفة 
القدس  شكلت  وب���ذا  األح����داث،  ب���ؤرة 
قلب فلسطين النابض التي لن يستقيم 
الخّفاقة  ال��ب��ي��ارق  ب��رف��ع  إال  جسدها 
عليه، لذلك كللتها القصيدة في متونها 

وزغردتها األغنية بفم من ذهب.
ويتجلى  القدس  عن  الحديث  يكثر 
ومفتاح  إليها  بالعودة  والحلم  الغناء 
البيت القديم يترقب القفز من تجاعيد 
هذه  تواجهه  ما  وإن  المشققة،  الزمن 
المدينة من تهويد وتهديد منذ ما يزيد 
عن الخمسين عاًما ونّيف يُضاعف من 
رصيدها لدى وجدان كل عربّي ومسلم، 
ومن خالل هذا االستطالع نُبرز الضوء 
المبدع  القدس في وجدان  منزلة  على 

العربي وضمير قلمه.
فاطمة ناعوت شاعرة ومترجمة 

مصرية: 
بل  اخ��ت��راًع��ا،  ليست  فلسطين 

واقٌع وحٌقّ ووطٌن وشعٌب
أكتُب لكم من أرِض الُقدس الشريف؛ 
وأماَمنا  األقصى،  المسجد  باحة  في 
ثمانيُة  فوقها  الُمشّيُد  الِمعراج  صخرةُ 
نحن  ها  الصخرة.  قّبَة  تحمُل  حوائَط 
نرفُع علم فلسطين على أرض القدس؛ 
من  منبسطة  مساحًة  رايتُه  تظلُّل  حتى 
يقُف  من  ك��ُلّ  فيراه  البحر؛  إل��ى  النهر 
ويسرًة  يمنًة  ننظُر  األرض.  وجه  على 
لم يعد  وال نشاهُد إال وجوًها تشبهنا. 
داهية،  وعيوٍن  معقوٍف،  ألن��ٍف  أث��ٍر  من 
وق��ب��ّع��اٍت س����وداَء ع��ال��ي��ٍة ف���وق رؤوس 
حاخامات، وال كيبا يعتمُرها مستوطنون 
َصَفا  أخيًرا  مسّدسة.  نجمة  يحملون 
ترابُها لنا، بعد سبعة عقود كدنا نفقد 
الذي  فيروز  لوال صوت  األم��لَ  خاللها 
لم يكّف يوما عن الترداد في أعماقنا: 

“القدُس لنا”.
ل��ك��َنّ شيئا من  أك����ذُب؟ رب��م��ا.  أن���ا 
الكذب الحالم النبيل لن يُفسَد العالم. 
حتى  ُحلُما!  ب��دأت  المستحيالت  فكُلّ 
وفلسطيُن  ب��دأت.  هكذا  المخترعاُت 
ووطٌن  وح��ٌقّ  واق��ٌع  بل  اختراًعا،  ليست 
كذبُت  ربما  نطرحه.  ال  وُحلم  وشعٌب، 
لم  لكنني  الحالمة،  الصورة  رس��م  في 

أكذب فيما يخُصّ مشاعري.
السلطاُت  مارسته  ج��دي��د  ان��ت��ه��اٌك 
اإلسرائيلية المحتلة ضَدّ أبناء فلسطين 
لقدسية  ج��دي��د  ان��ت��ه��اٌك  أي����ام.  ق��ب��ل 
للمصلين  وت��روي��ع  األق��ص��ى  المسجد 
المبارك، وقبل  أيام رمضان  العّزل في 
العالمي  باليوم  العالم  احتفال  من  أيام 
يوم ١٢ مايو،  مًعا في سالم”،  “للعيش 
أجل  من  اليونسكو،  منظمة  أقرته  كما 
ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��س��الم وال��ت��س��ام��ح بين 
الناس واالتحاد رغم االختالف العرقي 

والعقدي.
فلسطين  إل��ى  ُدع��ي��ُت   ،٢٠١٢ ع��ام 
الدولي  الكتاب  معرض  في  للمشاركة 
في “رام الله”. دخلنا عن طريق األردن 
صهيون  بختم  ج��وازاتُ��ن��ا  تُ��وَص��م  لكيال 
المحّتل. ذهبُت إلى الحرم اإلبراهيمي 
بالخليل، حيث ضريح أبينا إبراهيم، أبي 

األنبياء.   كنُت أضع حول كتفي “الَحّطة” 
المكتوب عليها:  )الكوفية(  الفلسطينية 
“القدُس لنا”. هممُت بدخول المسجد، 
اإلسرائيلية؛  المجّندة  فاستوقفتني 
وطلبت مّني انتزاع الحطة وهي تحّدُق 
ابتسمُت في  وب��رود.  بغضب  في عيني 
“ي��اه!  باإلنجليزية:  لها  وقلُت  سخرية 
ترتعبون من قطعة قماش، ال حول لها 
وال قوة! تخافون من ’ رمٍز‘ للمقاومة، 
ألنكم تعرفون أنكم لستم أصحاب حق! 
إنه شعور اللّص الذي يختلُس ما ليس 
بيننا،  النقاُش  يحتدَم  أن  وقبل  ل��ه!” 
جذبني  صالحي،  لغير  األم��ور  وتتطور 
بعدما  المسجد،  داخل  إلى  األصدقاءُ 
نزعوا عني الحّطة وأنا أتمّيُز غيًظا من 
نزعها، لكن شعوًرا بالفرح يخفُق بقلبي 

لضعف بني صهيون وهشاشتهم.
قبل سنوات، اعتادت جريدة األهالي 
وحزب التجمع دعوة شعراء وأدباء من 
األرض  “ي���وم  ب  لالحتفال  فلسطين 
الفلسطيني” في ٣٠ مارس من كل عام. 
ما دمنا ال نستطيع زيارتهم في وطنهم 
المحتّل، فإن اللقاء بهم في أوطاننا هو 
فالوطن  وطنهم.  أوطاننا  ألن  البديل، 
ِش��ّق��ان. ش��ٌقّ م��ادّي هو األرض، وش��ٌقّ 
كان  ولئن  قلوبنا.  ف��ي  نحمله  معنوٌيّ 
بوسعه  أحَد  فال  ُمغتصبا،  األول  الشُقّ 
في  فلسطيُن  فثمة  القلب.  اغتصاب 
قلِب كِلّ عربّي، بعدسها وفومها وبصِلها 
الذين  لهؤالء  تحية  تموت.  ال  وقثائها، 
يقولون لبعضهم البعض قبل أن يذهبوا 

إلى ِفراشهم: “تصبحون على وطن!”
لنا”،  “ال��ق��دس  فيروز  تصدُح  حين 
القدس  لنا في   . بما هو ح��ٌقّ تقُرّ  فهي 
المسجُد األقصى، ِقبلتُنا األولى، وثالث 
جنوُد  دأب  الذي  الشريفين،  الحرمين 
منه.  وال��ن��ي��ل  اقتحامه  على  صهيون 
ال��ق��دس  ف��ي  المسيحيين  وألق��ب��اط��ن��ا 
طريُق اآلالم وقبُر السيد المسيح عليه 
التي  “القيامة”،  كنيسُة  لهم  ال��س��الم. 
ولنا  مسلمة،  عائلٌة  مفتاحها  تحمل 
مسجد “عمر بن الخطاب” الذي يجاور 
الكنيسة. لنا في القدس إذن أكثُر مما 
لبني صهيون. نزور القدس في خيالنا، 

ا عائًدا لنا. نحلم به متحّرًرا حًرّ
أصلي،  ال��ص��الة  مدينة  ي��ا  “ألج��ل��ك 
ألج��ل��ك ي��ا بهية ال��م��س��اك��ن، ي��ا زه��رة 
الصالة.  مدينة  يا  ق��دُس  يا  المدائن، 
ت��دور في  ي��وم.  ك��َلّ  إليِك ترحُل  عيوننا 
أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة، 
ليلة  يا  المساجد.  عن  الحزن  وتمسح 
اإلسراء، يا درَب من مروا إلى السماء، 

وإن��ن��ي  ي���وم،  ك��ل  ت��رح��ُل  إل��ي��ك  عيوننا 
مريم  ��ه  وأُمّ المغارة  في  الطفُل  أصلي. 
وجهان يبكيان. ألجل َمن تشّردوا، ألجل 
أط��ف��ال ب��ال م��ن��ازل، ألج��ل َم��ن دافعوا 
واستشهد  المداخل،  في  واستشهدوا 
ال���س���الم ف���ي وط���ن ال���س���الم، وس��ق��ط 
العدُل على المداخل. حين هوت مدينُة 
، وفي قلوب الدنيا  القدس تراجع الحُبّ
ال��ق��دُس  وت��ظ��ُلّ  ال���ح���رُب.”  استوطنت 

ُجرَحنا الغائر. وسؤالَنا األبدّي.
كاتب  ال���ع���الوي  أح��م��د  ف����ارس 

وباحث سوري: 
على  ساعدتا  والعائلة  البيئة 
مدينة  ومنزلة  مكانة  م��ن  ال��رف��ع 

القدس في وجداننا 
ال يمكن الفصل بين وجدان الكاتب 
العربي ووجدان المواطن العربي، وذلك 
كان  كاتبا،  يكون  أن  قبل  الكتاب  ألن 
موطناً، وبقي مواطناً، رغم كونه كاتبا، 
بيئة  في  تكون  المواطن  ه��ذا  وج��دان 
القبلتين  أول��ى  القدس  تعتبر  إسالمية 
مكانتها  فإن  ولذلك  الحرمين،  وثالث 
وم��ن��زل��ت��ه��ا ال ي��ن��اف��س��ه��ا ف��ي وج��دان��ه 
المنورة،  والمدينة  المشرفة  مكة  إال 
ول��ذل��ك ك���ان ك��ل واح����د م��نَّ��ا يغضب 
وتنتابه حالة من األسى حينما تتعرض 
في  الموجودة  اإلسالمية  المقدسات 
المغتصب  قبل  من  لالنتهاك  القدس 
اإلسرائيلي، وينتابه المشاعر ذاتها وهو 
تهويد  المغتصب  ذل��ك  محاولة  يسمع 
ما  كل  وإزال��ة  المقدسة،  المدينة  تلك 
محاوالته  وك��ذل��ك  فيها،  إس��الم��ي  ه��و 
األصليين  سكانها  ل��ط��رد  المستمرة 
وإحالل االسرائيليين مكانهم، هذا من 
جانب، ومن جانب أخر تلعب العائلة التي 
ينتمي إليها ذلك المواطن ومن ثم ذلك 
الكاتب دوراً كبيراً تكوين ذلك الوجدان، 
كان  المثال  سبيل  على  ل��ي  فبالنسبة 
االحتالل  ضد  المجاهدين  أحد  جدي 
الفرنسي، وشارك في كثير من معارك 
انتهت  ولما  الفرنسيين،  ضد  الجهاد 
نصرة  في  دوره  له  ك��ان  المعارك  تلك 
كيف  ولغيري  لي  روى  وق��د  فلسطين، 
كان يقوم بتهريب السالح إلى فلسطين، 
الفرنسيين في  الرغم من تشديد  على 
منع وصول تلك األسلحة للفلسطينيين، 
وق��د نشرت م��ا رواه ل��ي ف��ي ع��دد من 
وكان  والمؤلفات،  والمجالت  الصحف 
استشهدوا  ممن  وال��دت��ي  أق��ارب  أح��د 
سنة  ف��ل��س��ط��ي��ن  أرض  ع���ن  دف����اع����اً 
1948م، فالبيئة والعائلة ساعدتا على 
الرفع من مكانة ومنزلة مدينة القدس 

وج��دان��ن��ا،   ف��ي  ع��ام  بشكل  وفلسطين 
ب��ع��د نكبة سنة  أن���ه  إل���ى ذل���ك  أض���ف 
1948م، قدم إلينا مجموعة كبيرة من 
بيننا،  أقاموا  الفلسطينيين،  المهجرين 
وكثير من أبنائهم كان زمالء دراسة لنا، 
القصص  من  كثيراً  منهم  سمعنا  وق��د 
العصابات  ارتكبها  التي  الجرائم  عن 
الصهيونية في فلسطين، وذلك لتهجير 
سكانها منها، كل ذلك كان حاضراً في 
وجداننا الجمعي الذي تكون نتيجة لكل 
على  زاد  وم��ا  سابقاً،  إليه  أش��رت  م��ا 
أدوات  من  يملكه  بما  الكاتب  أن  ذلك 
التعبير  من  تمكن  الكتابة  في  ومهارات 
لها  تعرضت  ال��ت��ي  ال��م��أس��اة  تلك  ع��ن 
بشكل  وال��ق��دس  ع��ام  بشكل  فلسطين 
خاص، وتمكن من استخالص األسباب 
والنتائج والعبر من كل ما حدث، وبذاك 
أبقى قضية فلسطين وعاصمتها األبدية 
القدس في واجهة األحداث، ورفع من 
مكانتها ومنزلتها في وجدان كل واحد 
مّنا، إلى درجة أن كل محاوالت إسرائيل 
ومن وراءها التحالف الغربي األمريكي 
الداعم لها لم تتمكن من تغييب فلسطين 
ومن  وجداننا  من  القدس  وعاصمتها 

وجدان العرب والمسلمين.
وش��اع��رة  كاتبة  ال��زائ��ر  أم��ام��ة 

تونسية: 
أكثر  في  نتخّيل  ان  يمكننا  ال 
اللحظات سوادا وقتامة أن يتحّول 
للقتلة  “م��ط��ّب��ل”  إل���ى  م��ا  م��ب��دع 

الصهاينة
يكتفي  ال  ال��ع��م��ق  ف��ي  ال��م��ب��دع  إن 
أجل  م��ن  ف��ّن  ف��ال  ف��ق��ط..  بالجمالي 
نهاية  في  فهو  األم��ر،  الفّن في حقيقة 
ال��م��ط��اف ي��ص��ّور واق��ع��ه وي��خ��رج��ه من 
رت��اب��ت��ه وج��م��وده. “ي��ح��ّرك ال��ك��أس”/ 

القاع..
يختار بدقة هندسّي أدواته ومحامل 
عملّيته اإلبداعية جلبا للسعادة، انتشاء 
لما  ب��رف��ض��ه  تلويحا  م��ارق��ة،  بلحظة 
بين  ألواحه  يحمل  قّديس  مثل  يحدث، 

يديه ويبّشر بعالم آخر.
هذا  نتخّيل  أن  ال��ي��وم  يمكننا  وال 
عن  بمعزل  بالفنّي  يؤمن  ال��ذي  الكائن 
عّما  عينيه  مغمضا  االن��س��ان،  قضايا 
يحدث من انتهاك صارخ لإلنسانية.. ال 
يمكننا أن نتخّيل مبدعا ال تجفل روحه 
وهو يرى ما يحدث في أرض اغتصبت 
وُقّتل رجالها ونساؤها وأطفالها.. كيف 
له وهو يتغنى بالحب والحرية أال يسّجل 

موقفه ضد الطغاة؟
أكثر  في  نتخّيل  ان  يمكننا  ال 

اللحظات سوادا وقتامة أن يتحّول 
للقتلة  “م��ط��ّب��ل”  إل���ى  م��ا  م��ب��دع 

الصهاينة.
وبغّض النظر عن الديني وحقائقه أو 
أساطيره، بغّض النظر عن كونك عربيا 
أو افريقيا أو أوربيا… ستنطق فقط عن 
فكرة أّن فلسطين أرض تّم احتاللها في 
الذي  العالم  أعين  وأم��ام  النهار  وضح 
يتبّجح بالحريات والحقوق والمساواة.. 
الكراهية  وأن  يومّي  القتل  أّن  سترى 

تتسّرب من شقوق كل الجدران.
 وللمبدع أن يدين صلف هذا اليومّي 
ي��ط��رح أك��ث��ر األس��ئ��ل��ة  وت���ك���راره، وأن 
ال��ح��ارق��ة ال��ت��ي “م���ا م��ن أح���د يمتلك 
الجرأة على مراودتها” استفزازا للراكد 
المنع،  ع��الم��ات  توقفه  ال  وال��خ��ام��ل. 
الدين  رج���ال  ع��ظ��ات  إل��ى  يصغي  وال 

وقساوسته وشيوخه.
عليه ان يكون فقط مهموما بالحقيقة 

كما يراها بعين قلبه وعقله وخياله.  
محمد نصر كاتب وشاعر مصري: 
للقدس  ينظر  العربي  الكاتب 
محورية  كقضية  النظر  بوجهتي 
وج�������زء أص����ي����ل م����ن ال��ق��ض��ي��ة 

الفلسطينية
قضية القدس بين الحق والدين…

للحق إن قضية القدس اكتسبت على 
جانب  من  أكثر  الحديث  تاريخنا  مدار 
وجهة  وت��ع��ددت  العربي  الكاتب  ل��دي 
هذا  تطلبه  وم��ا  الدين  بين  لها  النظر 
ومؤثر  ه��ام  كجزء  الحق  وبين  األم���ر، 
وفي  دولة فلسطين.  للحدث من  وبؤرة 
ظني أن كال الوجهتين صعب انفصالهما 
ينظر  فهو  ال��ع��رب��ي،  للكاتب  بالنسبة 
للقدس بوجهتي النظر كقضية محورية 
الفلسطينية.  القضية  من  أصيل  وجزء 
الحق  منطلق  وم��ن  دي��ن��ي  منطلق  م��ن 
األصيل لدولة فلسطين. ولهذا نرى أن 
الحكم المؤثر والغالب في رؤية الكتاب 
ال��ع��رب ه��و ال��ب��ع��د ال��دي��ن��ي ح��ت��ى وإن 
وفي  أوال.  للحق  انحيازه  إظهار  حاول 
مع  التعاطي  ه��ذا  أن  الشخصي  رأي��ي 
قضية القدس قد يضر كثيرا فلسطين 
المطلب األهم وهو عودة القدس تحت 
كثيرة  م��ح��اوالت  مقابل  العربية  اليد 
الكيان الصهيوني..  لتهويد القدس من 
إلى  ال��ي��وم  ص��راع��ن��ا  ت��ح��ول  فقد  إذن 
الصهيوني  الكيان  يحاول  ديني  ص��راع 
وللحق هو نجح  الطريق.  بكل  له  جرنا 
كما  عالميا  ل��ه  وروج  ه��ذا  ف��ي  كثيرا 
وال��ت��خ��وف  ال��م��ت��ش��ددة  ل��ل��ت��ي��ارات  روج 
م��ن اإلره�����اب وال��ع��م��ل��ي��ات اإلره��اب��ي��ة 
ككل  الفلسطينية  بالقضية  تضر  التي 
فلسطين  كعاصمة  وبالقدس  باألساس 
األبدية ولهذا كان من الخطأ االنجراف 
الكيان  له  يسعى  مخطط  نحو  الديني 
الصهيوني. نحن أهملنا البعد التاريخي 
باألخير  لجأوا  وهم  الحق  يثبت  ال��ذي 
إلى تهويد القدس للعبث بهذا التاريخ. 
الوحيد  ال���دور  يكن  ل��م  لألسف  وه��ذا 
الكيان  العرب  الكتاب  الذي ساعد فيه 
تطبيع  إلى  األم��ر  امتد  بل  الصهيوني، 
الكيان  مع  ثقافيا  العرب  الكتاب  بعض 
ال��ص��ه��ي��ون��ي.. وب���داي���ة ت���روي���ج ف��ك��رة 
الترجمة لبعض الكتاب إلى العبرية هذا 
الكيانات  بعض  تحييه  الذي  المشروع 
التعايش  فكرة  تدعي  وال��ت��ي  الغريبة 
الكيان والنظرة لهم كفكرة إنسانية  مع 
وأن علينا أن نتعايش معهم إنسانيا في 
محاولة لمحو كلمة مغتصب لألرض من 
هناك  المقابل  وفي  المقاومة  قاموس 
امتداد  على  العرب  الكتاب  من  الكثير 
التطبيع  فكرة  يقاومون  العربي  الوطن 
وهناك أمثلة كثيرة جدا لهذا.. وأتمنى 
حقيقة أن يستمر فعل المقاومة ثقافيا 

وهو لآلن ناجح لدرجة كبيرة.   

القدس في وجدان ووعي الكاتب العربي

الشاعر المصري 
محمد نصر

الكاتب السوري 
فارس العالوي

الشاعرة المصرية 
فاطمة ناعوت

الكاتبة التونسية 
أمامة الزائر
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كْن جمياًل 

كْن جميال بالحضور
كن جميال بالتواري

ولتكن فجري ولكن
ال تكن ليل انتظاري

إنني ال زلت أبكي
ضاحكًا أخشى انتحاري

أنظر العليا أغني
راقصًا قرب الحواري

مثل درويش األماني
دائرا حتى الدوار

رافعًا كلتا يدّيا
هائمًا في لّج داري

ثم ُأرمى كالسجيِن
ِوارقًا ، ُلّبي ِغَماري 

أكتب الشعر المفّدى
في جميالِت الديار 

في صديق غاب عني
أو لذكرى فيها ناري

أو عدٍو صار ِحّبي
أو قريٍب بالجوار 

أو لكهل كان طفاًل
في صميمي إذ أماري

أو َصديٍق للطفولة
أو شريك لي يباري 

أو فتاٍة صرُت أهوى
مستميتا بانحداري 

ثم ما إن سقُت شعرًا
مخبرًا أني أداري 

داخَل القلِب الهياَم
قالِت البنُت َحَذاري 

فكتبُت الِشعر شعرًا
وأريُت الناس ثأري

هل َسئمَت الُمكَث وحدك؟
كيَف قررَت اختياري

بعد أن ماتْت ظنوني
جئَت طيفًا للحواِر

زدَت من ُحزِن اليتامى
داخلي،  أشعلَت ناري

وألني ال أراَك
اآلن حقًا ، في قراري 

بتُّ أهوى يا غريمي
كْبَت حزني بالدماِر 

بّت أهوى جرَح نفسي
دّك نفسي بالضواري

فلتدعني غْب وعني
أو تقدْم ، في جواري

أن أعاني يا عزيزي
أن تعاني،  أن تداري 

قد مللُت الطيف إني
أو أتدري،  فلُنجاري

أكتُب الشعر وعنَك
عن تضاريس البحاِر 

والذي ُيرعب قلبي
فهو دّر بالمحاِر 

كن جميال بالحضور
كن جميال بالتواري

أيها الطيُف اللطيُف
طْف على القلب الُمداري 

واسمع النبَض، احتويني
واحتضن ليال َمداري 

بين ُسكري ويقيني
وعتابي واعتذاري 

وحنيني واشتياقي
وجفائي و احتضاري

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

مابين الهارب والمطارد

ال أحد ينتبه

ماذا لو... 

أن نجتمع صدفة - الجزء 2

■ بقلم : أميمة خليفة العياط 

■ بقلم: آية الوشيش

■ بقلم : ريما حمودة

■ بقلم: آمنة محمود

لم يكن الوقت مناسبا
لم يكن الوضع مالئما

وهذا االرتباك الذي دفعني
للهرب وقطع ماراثونات

الغياب ..ماهو إال قدر
أما قلبي سيظل

واقفا عند نقطة البداية
يسترق النظر لذاك المشاغب

وماكنت ألتخطى أشواط
الشوق بسهولة!

كن على يقين أن
الخطط تعشق البدائل
وها أنا الطرف الذي أدار

ظهره باكرا عاد أوال ..
ِاعلم أني أحبك

مهما كان صمتك جاريا
الينضب

وأعشق عطشي إليك
مهما كان قرارك بالتخلي

وفيرا !

حتما أنا أحبك
فجميع اعترافاتي باءت بالفشل ..!

كزليخا صلواتي لم تستجب
وكمثيلتي في الحب أيضا نزلت

بي أشد القطيعة
لن يصدق الناس أنك

خرجت من شريط فيلم
عكفت على مشاهدته ألشهر ..

وابن مخيلتي وعاطفتي
اليسعه إال أن يحبني .

أكل الحزن نياط قلبي..
وتسلقت خيباتي

ظهر األمل..
ال تتسع الحياة

في عيني..
لكن ابتسامتي

ال تكف عن االتساع..
اليوم توسعت جدًا

للحد الذي جعلها تسقط من
مكانها متهدلة!

تدلت على جانبي فكي..
لملمتها بيدي خشية أن يراها

الناس غير طبيعية..
وضعت لها غراًء

ومررت أحمر شفاه فوقها..
ظهرت كما لو أنها

لسيدة في األربعين..
لكنها ابتسامة..

إخفاء الحزن أسوأ من
إظهاره..

تخيل أن تستيقظ كل يوم
بصرخة مكبوتة.
حواسك بكماء..

ومشاعرك صماء..
وسواد عظيم في داخلك

يثير الجلبة..
وال أحد

ينتبه حتى أنت.

هناك..
أناسا  ال��ط��رق،  أرص��ف��ة  على 

واقفون لكونهم مكبلين 
بالعجز ال يستطيعون التحرر 

يحرق داخلهم تكرار
األيام دون جدوى!

هناك..
ص����راخ ال��ي��ت��ام��ى وال��ث��ك��ال��ى 
ب���أص���وات م��ك��ت��وم��ة ووج���وه 
ن��اط��ق��ة ل��ك��ون��ه��م م��ص��اب��ون 
بالنقص  يشعرون  بالخوف، 
م���ف���ت���ق���دون ال���ض���ح���ك���ات 

المشتعلة من الماّرة!
هناك..

خيانة  إثر  يصرخ  رجل  ِوجهة 
ِمْن َمْن ظنها محبوبته !

ونحيب امرأة على قصة حبها 
المنتهية وقلبها المتهالك .

هناك..
شعب  و  السالم  يتمنى  وط��ن 

يفتقر اآلمان ورحمة 
الحكام!
هناك..

عالم يصرخ من وجودنا عبء 
عليه، ونحن نصرخ 

ِمن وجودنا أحياًء على أرضه.
هناك أنا ..

في  نقع  أن  لنا  كيف  أتسائل 

حب الحياة ونتمنى 
أن نخلد وال نموت!

كيف لنا أن نتجرع مر كؤوسها 
والنزال متشبتين بها!

م�����اذا ل���و اح��ت��ض��ن ال��ع��ال��م 
ال  الذين  أولئك  لنا،  الباغض 
شيئا  االحتواء  على  يعرفون 

سوى تشكل حروفه؟
م���اذا ل��و ك��س��رت ك��ل األك��ب��ال 
نحو  وُحّلقوا  الجميع،  وُح��ّرَر 
غيوم السماء البيضاء، ِل يروا 
على  يعرفون  ال  الذين  أولئك 

البياض شيئا سوى نقيضه !
ورممت  اليتامى  ُكّفلت  لو  ماذا 

الكسرى؟
المحتل  الخراب  ُعّمر  لو  ماذا 

كل هذه البقاع؟
م����اذا ل��و ُط��ّي��ب��ت ال��خ��واط��ر 

وجبرت القلوب، ووجدت 
األرواح من شابهها؟

نهايات  اس��ُت��ب��دل��ت  ل��و  م���اذا 
القصص الحزينة بأخرى

سعيدة؟
األح��الم  تلك  ص��ارت  لو  م��اذا 

واقعًا؟
ماذا لو ..

ُمذ أحببتَك يا عزيزي و أنا مذهوبُة ِشيرة ..
أبحث عنك في مالمح العابرين، و كل سيارٍة سوداء سيارُتك، 
أترّنح في أِزقِة هذِه المدينِة كثِملٍة من شّدة شوقي لعينيك، 

رقات عّلَك تُمّر فتخمدني.. أكّحُل عيناي باألرصفِة و الطُّ
أراقُب حركة اإلعماِر التي َتحّل على هذِه البقعة المنسّية،

كورنيش جديد.. محالٌّ ِتجارية.. ناِطحاُت سحاب.. ُطُرقات..
وال شيَء منها "راَف بحالي" و جمعني ِبك! 

أليس ُظلمًا يا "بو الخّطابية" أن نعيش بمدينٍة تحضى
 كل يوٍم بصرٍح جديد وال نجتمع سوّيًا؟..

ما ضّر لو أننا اختلفنا أماَم محلٍّ فخٍم من محالِت
"حاتم بوقلة" نحتسي القهوة و نتعارك على اسِم الّشاِرع؟ 

عاَزيُت في هذِه المدينة كثيرًا، شرقُت بها و غّربت،

تجولت "بباِب الّزيتون، القعرة، كمبوت" دون فائدة! 
و على الفتِة "بئر األشهب ترّحب بكم" عّلقُت آمال الّلقاء!..

رّتَبْت ُطبرق لمكرها لقائي بكل "السرايف"، و حيَن وددُت
أن ألقاَك أنت، لم تفعل..

يقطُع حبل أفكارها عجوٌز أمام مطعِم عّنابة،
يقول بصوٍت نشاز:

- نسمع فيك، آلو..آلو..آلو! 
تشيُح بنظرها عن الّطريق، تهِمُس ِبشجن:

ألو يا طبرق كيف الّراي ؟..
أصحاب غالي ..

اصعب ملقاهم يا مطراي!

■ بقلم :هود األماني اْمِتداُد الّلْيل

ما َضاَق كاِهِلي يِل َأرِمي ُكلَّ عَلى اللَّ
ِمْن  ِفيِه  ِبَما  َجْرَحى/  ِم��ْن  ِفيِه  ِبَما 

َقْتَلى
ا َرَحاَبُة ُأْفِقِه وُتْخِجُلِني ِجّدً
فِمْقداَر ما أْثَقْلُتُه َنَثَر الُفالَّ 

ُد ُحْزًنا َباِلًغا لَسَماِئِه ُأَصعِّ
َوَدأُب جُروِح الَقْلِب، ُتْبِلي واَل َتْبَلى

يِل، ما ثمَّ ُظْلَمٌة إليَّ امِتَداُد اللَّ
وال َنْجَمٌة إاّل وُكْنُت َلَها ِطْفال 

َيِحقُّ ِلَبْحٍر واِسٍع ِمْثِل َخاِفِقي 
ْمَع لأَلعَلى إذا َما َبَكى أن ُيْسِقَط الدَّ

ُحطاٌم وُموِسيَقى وُقْبَلة َناِزٍح 
ْكلى  ُة الثَّ وَضاحكٌة في َصدري اأُلمَّ

إَلى َأيِّ ُحْزٍن أْنَتِمي؟ لْيَس َعاِلًما 

ِبُكلِّ الِذي عاَنْيُت َمْن َخالِني ِخالَّ 
ما كاَن الِئًقا  وال أنا أدري.. ربَّ

ِبِعلٍم كهذا أن ُأِحيَط بِه َجْهال 
َسأْنَحُر َنْفِسي لو َضِحْكُت وداِخِلي

ِمَن الُبْؤِس َما َيْكِفي لَيْجَعَلني َنْذال
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ليبيا والعامل

الخارجية األمريكية تؤكد دعمها لالنتخابات المقبلة في ليبيا

بعد االجتماع الساخن مع بايدن.. بوتين يعلن عودة السفيرين ويصف المحادثات ب� “البّناءة”

الرئيس األمريكي:”بوتين ال يريد حرًبا باردة جديدة”

ردا على محاولتها توحيد موقفها ضد بكين.. الصين تحذر مجموعة السبع

ماكرون: يجب أن تعد أوروبا وأمريكا أجندة جديدة للحد من التسّلح

اإلثنين،  المصرية،  النقض  محكمة  أي��دت 
أحكاما باإلعدام بحق 12 شخصا، بينهم قيادات 
في  المحظورة  المسلمين  اإلخ��وان  في جماعة 
مصر، ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية عام 

2013، حسب قول مسؤول قضائي.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: “محكمة 
من   .. متهما   12 إع��دام  اليوم  أي��دت  النقض 
البلتاجي  وم��ح��م��د  ح��ج��ازي،  ص��ف��وت  بينهم 
وعصام العريان وعبدالرحمن البر”، مشيرا إلى 
انقضاء الدعوة بالنسبة للعريان لوفاته، وأضاف 
أن المحكمة قررت تخفيف العقوبة ل�31 متهما 

من اإلعدام إلى السجن المؤبد”.
وعام 2018 قضت محكمة جنايات مصرية 
السابق محمد  الرئيس  بإعدام 75 من أنصار 
مرسي بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات األمن 
أثناء فض اعتصامهم في القاهرة، ما أسفر عن 
مقتل المئات منهم في 13 أغسطس 2013، 
السجن 15 عاما  المحكمة  كما شملت أحكام 
لمتهم  سنوات   10 والسجن  متهما،   374 ل� 
واحد هو أسامة مرسي “ابن الرئيس السابق”، 

والسجن 5 سنوات ل� 215 متهما.

أعلنت شركة “فراماتوم” الفرنسية، اإلثنين؛ 
محطة  ف��ي  أداء  مشكلة  تطور  ت��راق��ب  أنها 

تايشان للطاقة النووية في جنوب الصين.
عقب مقال أوردته شبكة “سي إن إن” حول 
ال��ذي يضم  المصنع  ح��دوث تسرب في هذا 
لوكالة  فراماتوم  أوضحت  نوويين،  مفاعلين 
في  شاركت  التي  المنشأة،  أن  برس  فرانس 
واألم���ان  التشغيل  ن��ط��اق  ضمن  ه��ي  بنائها 

المسموح به.
وم��ف��اع��اَل ت��اي��ش��ان ه��م��ا ال��وح��ي��دان في 
اللذان دخال الخدمة حتى اآلن، وثمة  العالم 
وحدات أخرى قيد اإلنشاء في فنلندا وفرنسا 
“سي  شبكة  أوردت  وقد  المتحدة،  والمملكة 
إن إن” استنادا إلى رسالة بعثت بها فراماتوم 
“تسربا”  هناك  أن  األمريكية،  الطاقة  لوزارة 
مفاعلين  تحوي  التي  المنشأة  بهذه  محتمال 

فرنسيين.
رفعت  أي��ض��ا،  األمريكية  للشبكة  ووف��ق��ا 
س��ل��ط��ات ال��س��الم��ة ال��ص��ي��ن��ي��ة أي��ض��ا الحد 
أجل  من  الموقع  خارج  لإلشعاعات  األقصى 

تجنب االضطرار إلغالق المحطة.
“إن  البداية:  في  الفرنسية  الشركة  قالت 
األداء  مشكلة  تطور  متابعة  تدعم  فراماتوم 
في محطة تايشان للطاقة النووية”، وأضافت 
تعمل  فإنها  المتاحة،  المعلومات  على  “بناء 
والمواصفات  النووية  السالمة  معايير  ضمن 

التقنية الالزمة” دون مزيد من التفاصيل.
المفاعلَين  أح��د  أن  أوضحت  الحقا  لكن 
من  عانى  النووية  للطاقة  تايشان  في محطة 
في  الخاملة  الغازات  بعض  تركيز  في  “زيادة 

نظام التبريد”.

أبرزهم “صفوت حجازي”.. الحكم باإلعدام 
على 12 قياديا باإلخوان في مصر

ب محتمل في محطة نووية صينية  تسرُّ
والشركة المنّفذة تتابع عن كثب

األمريكي  الخارجية  وزي��ر  ق��ال 
أنتوني بلينكن، عبر حسابه بموقع 
“ت��وي��ت��ر”: إن���ه ت��ن��اق��ش م��ع وزي���رة 
الخارجية الليبية نجالء المنقوش، 
المقبل  الثاني  برلين  مؤتمر  حول 

في 23 يونيو حول ليبيا.
وأض�����اف “ب��ل��ي��ن��ك��ن” أن����ه أك��د 
انسحاب  ض���رورة  ل���”ال��م��ن��ق��وش” 
من  والمرتزقة  األجنبية  ال��ق��وات 
ل��ي��ب��ي��ا، الف��ت��ا إل���ى أن ال���والي���ات 

مع  وثيق  بشكل  ستعمل  المتحدة 
الدوليين  والشركاء  الليبي  الشعب 
ل��دع��م االن��ت��خ��اب��ات ال��وط��ن��ي��ة في 

ديسمبر 2021م.
ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  وذك�������رت 
والمنقوش  بلينكن  أن  األمريكية، 
أهمية  ع��ل��ى  ال��خ��م��ي��س،  ش����ددا، 
الليبية  االنتخابات  إج��راء  ضمان 
بموعدها المقرر في 24 ديسمبر 

المقبل.

أعلن الرئيس الروسي فالديمير 
نظيره  مع  االتفاق  األربعاء،  بوتين 
األم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن على ع��ودة 
سفيريهما إثر محادثات ثنائية في 
جنيف، في خطوة تهدف إلى خفض 
التوتر بين موسكو وواشنطن، وقال 
عقب  صحافي  مؤتمر  في  بوتين 
إلى  “سيعودان  جنيف:  في  القمة 
أماكن عملهما”، وأضاف أن توقيت 

عودتهما “مسألة إجرائية بحتة”.
مع  ال��ن��ق��اش��ات  بوتين  ووص���ف 
لم  أن��ه  مضيفاً  ب�”البناءة”  بايدن 
ت��ك��ن ه��ن��اك أي ع��دائ��ي��ة خ��الل 
ال���م���ح���ادث���ات، م���ن���ّوه���اً إل����ى أن 
المحادثات كانت واقعية وملموسة 
تحقيق  إلى  يهدف  جّو  في  وتمت 

النتائج.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن 

الطرفين تطرقا إلى مسألة األمن 
اتفق  حيث  )اإللكتروني(؛  الرقمي 
ال��ط��رف��ان على إج���راء م��ش��اورات 
بوتين:  وقال  المسألة،  هذه  حول 
إن المشاورات بين الطرفين بهذا 
ا” م��ن وجهة  ال��ش��أن “م��ه��ّم��ة ج����ّدً

من  عدد  “أكبر  أن  مضيفاً  نظره، 
العالم  في  اإللكترونية  الهجمات 
م���ص���دره ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة”، 
في  واشنطن  تعاون  ع��دم  وانتقد 

هذا الشأن.
وأع����ل����ن ب���وت���ي���ن ك����ذل����ك أن 

الطرفين  بين  ستبدأ  االستشارات 
من أجل استبدال آخر معاهدة بين 
الطرفين تتعلق باألسلحة النووية.

بوتين:  قال  مختلف،  سياق  في 
تقلق  أن  واشنطن  على  ليس  إن��ه 
ال��روس��ي  العسكري  ال��وج��ود  م��ن 
أن  م��ؤك��داً  الشمالي،  القطب  في 
الدولية  القوانين  ستحترم  روسيا 
والمشاريع  التجارية  والخطوط 
في المنطقة، وأضاف قوله: “قلق 
العسكرة ال  األمريكي من  الطرف 
أساس له، على العكس، أنا مقتنع 

بأّنه علينا التعاون”.
الصحافي،  المؤتمر  نهاية  وفي 
أشار الرئيس الروسي إلى أن بايدن 
لم يدعه إلى البيت األبيض، قائاًل: 
إن اجتماعاً مثل هذا “بحاجة إلى 

ظروف صحيحة حتى يتّم”.

قال الرئيس األمريكي جو بايدن، خالل مؤتمر 
إنه  بوتين؛  الروسي  نظيره  لقائه  بعد  صحافي 
أخبره أن أجندته ليست موجهة ضّد روسيا، إنما 

هي من أجل األمريكيين.
موسكو  على  أن��ه  لبوتين  قوله  ب��اي��دن  وذك��ر 

وواشنطن أن تتعاونا حيث كان التعاون ممكناً.
وخ���الل ال��م��ؤت��م��ر ال��ص��ح��اف��ي، ق���ال ب��اي��دن: 
أي  من  متسامح”  “غير  رّد  من  بوتين  ح��ّذر  إنه 
تدخل محتمل في االنتخابات األمريكية، محذراً 
هجمات  أي  تطال  أن  من  أيضاً  الكرملين  سّيد 
تحتية  ب��ًن��ى  المستقبل  ف��ي  روس��ي��ة  إلكترونية 

أمريكية حساسة.
الروسي  الرئيس  سلّم  أنه  إلى  بايدن  وأش��ار 

بها”،  المساس  يجب  “ال  كياناً   16 فيها  قائمة 
بدءاً من قطاع الطاقة إلى أنظمة توزيع المياه”، 
نبرة  أن  مضيفاً  ب�”اإليجابية”  النقاشات  واصًفا 

اللقاء برمته كانت جيدة وايجابية.
وفي الشأن األوكراني، كشف بايدن عن اتفاقه 
لحل  الدبلوماسية  إل��ى  اللجوء  على  بوتين  مع 
خالفاتهما بشأن البالد التي تشهد نزاعاً مسلحاً 

منذ 2014، وذلك بناء على اتفاقية مينسك.
أنه  الديمقراطي  األمريكي  الرئيس  وأض��اف 
الثابت  المتحدة  ال��والي��ات  ب�التزام  بوتين  أبلغ 

بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
باردة  يريد حرًبا  ال  بوتين  أن  بايدن  أكد  كما 

جديدة.

ح����ذرت ال��ص��ي��ن، األح����د ال��م��اض��ي، زع��م��اء 
تقرر  كانت  التي  األي��ام  أن  من  السبع  مجموعة 
مصير  ال���دول  م��ن  “ص��غ��ي��رة”  مجموعات  فيها 
العالم قد ولت منذ فترة طويلة، في هجوم على 
أغنى ديمقراطيات في العالم بعدما سعت التخاذ 

موقف موّحد إزاء بكين.
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في لندن: 
“لقد ولت األيام التي كانت تملي فيها مجموعة 
وأضاف  العالمية”،  القرارات  الدول  من  صغيرة 
“نعتقد دائما أن الدول، كبيرة كانت أم صغيرة، 
قوية أم ضعيفة، فقيرة أم غنية، متساوية، وأنه 
يجب معالجة الشؤون العالمية من خالل التشاور 

بين كل الدول”.

رائدة ألحد  عالمية  كقوة  الصين  ويعّد ظهور 
أهم األحداث الجيوسياسية في العصر الحديث 
إلى جانب سقوط االتحاد السوفييتي عام 1991 

والذي أنهى الحرب الباردة.
قادتها  يجتمع  التي  السبع،  مجموعة  وتبحث 
على  موّحد  رد  عن  إنجلترا،  غ��رب  جنوب  في 
بعد  بينغ”  جين  “شي  للرئيس  المتنامي  الحزم 
للصين  المذهل  والعسكري  االقتصادي  الصعود 

خالل األربعين عاما الماضية.
للبنية  خطة  ط��رح  السبع  مجموعة  وتعتزم 
التحتية للدول النامية قد تنافس مبادرة الحزام 
من  تريليونات  عدة  حجمها  يبلغ  التي  والطريق 

الدوالرات.

ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  تقدم 
باقتراح إلى نظيره األميركي جو بايدن؛ أن تعّد 
أوروبا والواليات المتحدة معا أجندة جديدة للحد 

من التسلّح خصوصا على األراضي األوروبية
مؤتمر صحافي،  في  الفرنسي  الرئيس  وقال 
الحلف  قمة  وعشية  السبع  مجموعة  قمة  عقب 
تزايدا  السنوات األخيرة أظهرت  “إن  األطلسي: 

في العتاد والنزاعات”.

العمل  إع���ادة  إل��ى  بحاجة  “ن��ح��ن  وأض����اف: 
التسلح بما في  بأجندة استراتيجية وبالحد من 
وإياها  نتشارك  ال  التي  الكبرى  القوى  مع  ذلك 

األجندات والقيم”.
وتابع ماكرون: “ألننا لم نعد في حقبة الحرب 
الباردة أعتبر أن لألوروبيين مقعدا إلى الطاولة، 
خصوصا فرنسا بصفتها عضوا دائما في مجلس 

األمن”.



إشراف : معتز ونيس

عصابة "الشيفرولية البيضاء " لسلب المواطنين في بنغازي في قبضة النجدة

مداهمة خمارة تقود للقبض علي تاجر سالح

  جهاز البحث الجنائي فرع سرت يضبط كميات 
من الخمور هي األكثر في المدينة

قسم شرطة النجدة بنغازي يقبض على عصابة لسرقة األموال من السيارات الواقفة امام االسواق

وحدة التحري بقسم شرطة النجدة تكشف مالبسات سرقة 260,000 دينار
وتسلم الفاعل للعدالة وترجع المبلغ للمواطن

الوقائع  اح��دي  طبرق  ام��ن  مديرية  نشرت 
بعد   " ان��ه  قائال  فيسبوك  علي  صفحته  عبر 
التحريات  وح���دة  ط��ري��ق  ع��ن  معلومات  ورود 
أمن  لمديرية  التابع  المدينة  شرطة  بمركز 
طبرق  مفادها وجود أشخاص قاطنين بمنزل 
بمنطقة حي األندلس يمارسون أنشطة مشبوه 
وإع��داد  المعلومات  وجمع  عنهم  التحري  ت��م 
كمين لهم تم مداهمه المنزل على تمام الساعة 
.س  ن   ( المدعوة  ضبط  تم  و  مساء  العاشرة 
وزوجها   ) سنه   32  ( العمر  الجنسية  ليبية   )
المدعو ) أ.م.ج ( مصري الجنسية العمر ) 41 
.أ  ع   ( الجنسية  ( وشخص أخر سوداني  سنه 
ع ( العمر ) 38 سنة ( فى وضع مخل برفقه 

المدعوة ) ن.س ( بحضور زوجها ".
واتضح بحسب مدرية امن طبرق أن  " المنزل 
يستخدم  لنشاط الدعارة وان المدعو ) أ.م ج 
( يقوم بجلب العمالة األجنبية لممارسة الرذيلة 
جمع  لغرض    ) .س  ن   ( المدعوة  زوجته  مع 
وبعض  بحوزتهم  مالي  مبلغ  ضبط  وتم  المال 
المخدرات  من  كميه  إلى  باإلضافة  المقتنيات 
تقدر ) نصف كيلو (  من مادة الحشيش وأقراص 
)  TAMOL.Z( وتم إعترافهم بما نسب إليهم  

وتم إحالتهم إلى النيابة العامة".

شرطة  بقسم  والقبض  التحري  حدة  ألقت 
عصابي  تشكيل  على  القبض  بنغازي  النجدة 
منازل  من  كبيرة  مبالغ  سرقة  يمتهن  خطير 

المواطنين بمدينتي بنغازي وس�رت.
في إطار عمل قسم ُشرطة النج�دة بنغ�ازي 
لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتحري على 
التحري  و  مجهول  التي سجلت ضد  القضايا 
عن المطلوبين من عدة مدن وتسليمهم للعدالة 
شرطة  بقسم  والقبض  التحري  ح��دة  ألقت 
عصابي  تشكيل  على  القبض  بنغازي  النجدة 
منازل  من  كبيرة  مبالغ  سرقة  يمتهن  خطير 

المواطنين بمدينتي بنغازي وس�رت.
الرسمية  الصفحة  بحسب  القبض  وج��اء 
لقسم النجدة بنغازي علي فيسبوك بعد حضور 
م��دي��ر اح���دي ال��ش��رك��ات ل��إلب��الغ ع��ن تعرض 
السالح  بقوة  للسلب  للشركة  التابعين  العمالة 
اشخاص  ق��ام��وا  ان  بعد  إقامتهم  محل  ف��ي 

مسلحون مجهولين باقتحام المقر.
ال��ت��ح��ري  تكليف وح����دة  ت��م  ال��ف��ور  وع��ل��ى 
والتحري  المعلومات  لجمع  بالقسم  والقبض 
العمال  اقامة  منطقة  التحركات  في  ومتابعة 
هوية  تحديد  عن  الجهود  تلك  اسفرت  حيث 
االشخاص المقتحمين بعد فترة تحري دامت 

ألكثر من عشرين يوماً.
وتقنين اإلجراءات وتحديد  التنسيق  وعقب 
المكان من  تمت مداهمة  التشكيل  مكان هذا 
قبل أعضاء وحدة التحري والقبض وذلك بعد 
الوحدة من  لها اعضاء  تعرض  مقاومة عنيفة 

قبل هذا تشكيل المسلح.
و  للقسم  عليهم  بالمقبوض  وب��االن��ت��ق��ال 
االستدالل معهم اعترفوا بقيامهم بهذه السرقة 
الف  المسروق 105  المبلغ  كانت قيمة  حيث 
دينار + 500 دوالر بالنسبة لمقر سكن العمالة 
فقط كما اعترفوا ايضاً بسرقة 160 الف دينار 
من منزل في مدينة سرت وايضاً مبلغ 60 الف 
دينار من منزل اخر في مدينة سرت وجميعها 
كانت بتلثيم الوجوه وبقوة السالح عليه تم انهاء 

االستدالل واحالتهم للنيابة العامة .

مركز شرطة المدينة طبرق يلقي القبض على 
مصري يستخدم زوجته الليبية في الدعارة

النجدة : القبض علي تشكيل عصابي مسلح يسرق األموال 
من العمالة و المنازل بقوة السالح في بنغازي وسرت 

النجدة  ُش��رط��ة  قسم  أع��ل��ن 
 3 على  القبض  إل��ق��اء  بنغ�ازي 
أشخاص يشكلون عصابة لسلب 
مدينة  ف��ي  ب��ال��ق��وة  المواطنين 

بنغازي.
ال���ن���ج���دة عبر  وذك�����ر ق��س��م 
 " ان���ه  فيسبوك  ع��ل��ى  صفحته 
ح��ض��را أح���د ال��م��واط��ن��ي��ن ال��ي 
بنغ�ازي  ال��ن��ج��دة  ُش��رط��ة  قسم 
يوضح  فيديو  مقطع  وبحوزته 
تعرضه لعملية سلب من قبل 3 
نوع  مركبة  متن  على  أشخاص 
وعلى  أبيض  ال��ل��ون  شيفرولية 

ال��ف��ور ق��ام��ت وح����دة ال��ت��ح��ري 
وال��ق��ب��ض ب��إع��داد ف��ري��ق عمل 
على  المعلومات  وجمع  للتحري 

المركبة واألشخاص. 

بعد  انه  " حيث  القسم  وتابع 
التحري وجمع المعلومات تمكن 
تحديد  م���ن  ال���وح���دة  أع���ض���اء 
وتم  ت��واج��ده��م  وم��ك��ان  هويتهم 

محكم  كمين  إع���داد  ذل��ك  بعد 
وض��ب��ط��ه��م وب��ح��وزت��ه��م م���واد 
محمولة  هواتف  وع��دة  مخدرة 

وتم االنتقال بهم للقسم. 
وأث���ن���اء ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ع ه��ذا 
النجدة  قسم  بحسب  التشكيل 
السلب  بعملية  بقيامهم  اعترفوا 
عليه تم إحالتهم للنيابة العامة.

و في منشور اخر وجهه قسم 
شرطة النجدة رسالة للمواطنين 
من  سلب  لعملية  المتعرضين 
ض��رورة  السيارة  ذات  أصحاب 

الحضور للقسم .

ألقت قوات إدارة التحريات بجهاز البحث 
وذل��ك  اسلحة  تاجر  علي  القبض  الجنائي 
مدينة  في  الخمر  لبيع  وك��ر  مداهمة  خ��الل 

بنغازي.
وقاد قوات التحريات بجهاز البحث الجنائي 
لذلك التاجر ورود معلومات تفيد باستخدام 

احد المجرمين لمنزل مكانا لترويج الخمور 
وفور اخذ اذن النيابة العامة بالمداهمة عثر 
كبيرة  كميات  علي  المذكور  المنزل  داخ��ل 
من  العيد  ال��ي  اضافة  النارية  االسلحة  من 
الصنع  محلية  االرضية  وااللغام  المتفجرات 

واخري مستوردة و ذخائر اسلحة متوسطة

ت���م���ك���ن ج����ه����از ال��ب��ح��ث 
الجنائي فرع سرت من ضبط 
كميات من الخمور هي األكثر 
بفضل  وذل��ك  المدينة،  ف��ي 
ويقظتهم  التحريات  أعضاء 

وكر  تحديد  على  وعملهم 
ت��ص��ن��ي��ع ال��خ��م��ور وف����ق ما 
أعلنت الصفة الرسمية له .

لجهاز  الرسمية  الصفحة 
البحث الجنائي أوضحت ان 

الخمر  تصنيع  وكر  مداهمة 
أعضاء  ك��ام��ل  فيها  ش���ارك 
ال���ف���رع ب��ع��د ال��ت��ن��س��ي��ق مع 
استلمت  التي  العامة  النيابة 

كامل ملف القضية. 

أع����ل����ن ق���س���م ش��رط��ة 
القبض  ب��ن��غ��ازي  ال��ن��ج��دة 
سرقة  تمتهن  عصابة  علي 
األم������وال م���ن ال��س��ي��ارات 
الواقفة امام سوق فينيسيا 
المخصص  الحدائق  بحي 
ل��ب��ي��ع ال���ذه���ب و ال��ع��م��ل��ة 

األجنبية.
و في تنويه نشره القسم 

الرسمية  صفحته  ع��ب��ر 
قال  فيسبوك  موقع  علي 
الثانية  المجموعة   " ان 
ت��ح��ري��ات ب��ق��س��م ُش��رط��ة 
ضبطت  بنغ�ازي  النجدة 
يمتهن  ع��ص��اب��ي  تشكيل 
سرقات االموال من داخل 
امام  الموجودة  المركبات 
سوق  وام��ام  فنيسيا  سوق 

ال��م��ص��ري��ة وب��ال��ت��ح��ق��ي��ق 
عدة  علي  اعترفوا  معهم 

سرقات.
ُشرطة  قسم  طالب  كما 
ال��ن��ج��دة ب��ن��غ�����ازي ك��ل من 
تعرض لمثل هذه السرقات 
للقسم  ال��ح��ض��ور  ض���رورة 
امن  م��دري��ة  داخ���ل  بمقره 
بنغازي في منطقة الهواري.

أع���ل���ن ق���س���م ش��رط��ة 
القبض  ب��ن��غ��ازي  ال��ن��ج��دة 
بسرقة  ق��ام  شخص  على 
أحد  من  كبير  مالي  مبلغ 

المواطنين.
ال���ص���ف���ح���ة  ع����ب����ر  و 
قسم  قاسم  ل��ه  الرسمية 
ش���رط���ة ال���ن���ج���دة ان�����ه " 
ف����ي إط������ار ع���م���ل ق��س��م 
لمواجهة  النجدة  ُش��رط��ة 
أع���م���ال ال��س��ل��ب وض��ب��ط 
القانون  على  الخارجين 
وكيل  لتوجهات  وتنفيذاً 
قعيم  فرج  الداخلية  وزارة 
العبدلي القاضية بضرورة 
األمنية  السيطرة  إح��ك��ام 
ب��ال��م��دي��ن��ة وب��ت��وج��ه��ات 
ُم���ب���اش���رة م���ن رئي����س 
ال���ق���س���م ع���ق���ي���د ج��م��ال 
وح��دة  تمكنت  ال��ع��م��ام��ي 
بالقسم  والقبض  التحري 
من كشف مالبسات قضية 
سرقة مبلغ مالي من احد 

المتقدمين  ال��م��واط��ن��ي��ن 
بالشكوي للقسم .

حضور   " القسم  وتابع 
مواطن ألى قسم ُشرطة 
احد  بنغ�ازيوهو  النجدة 
تجار مدينة بنغازي و ابلغ 
للسرقة  تعرض منزله  عن 
حيث سرق منه مبلغ وقدره 

260,000 دينار ".
ال��ق��س��م  أض�������اف  و   
ع��ل��ى   " ال���واق���ع���ة  ح�����ول 
مباشر  بتكليف  و  ال��ف��ور 
والقبض  التحري  ل��وح��دة 
ال��ن��ج��دة  ُش��رط�����ة  بقس�م 
وجمع  للتحري  ب��ن��غ�����ازي 
الواقعة  ح��ول  المعلومات 

ع��ن  اس����ف����رت  ال����ت����ي  و 
به  مشتبه  شخص  تحديد 
اتضح  تحركاته  وبمتابعة 
ب��أن أح��د أق���ارب صاحب 
بصرف  ي��ق��وم  و  ال��م��ن��زل 
طبيعي  غير  بشكل  أم��وال 
و  ألية  مركبات  شراء  و 
االٔج��راءات  اتخاذ  عقب 

القانونية تم أعداد كمين 
ُمحكم وتم ضبطه من قبل 
اع���ض���اء وح����دة ال��ت��ح��ري 
النج�دة  ب�قسم  والقب��ض 
ح��ي��ث اث��ن��اء ض��ب��ط��ه ق��ام 
محاوالً  س��الح  ب��أش��ه��ار 
اطالق النار على األعضاء 
إال ان المهمة اكتملت وتم 

القبض عليه ".
 " ال����ق����س����م  ت�����اب�����ع  و 
باالستدالل معه أعترف 
ب����أرت����ك����اب����ه ال���واق���ع���ة 
للمنزل  ب���ه  وب��االن��ت��ق��ال 
اخراج  تم  بعائلته  الخاص 
ال���م���ب���ل���غ م����ن ال���م���خ���زن 
وكانت  بالمنزل  الموجود 
ق��ي��م��ة ال��م��ب��ل��غ ال��م��وج��ود 
و  ليبي  دي��ن��ار  ال��ف   126
 1000 و  دوالر   7000
يورو ومجموعة من الذهب 
تم اتخاذ كافة االٔجراءات 
واحالته  حياله  القانونية 

ألى النيابة العامة .
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الليبية  القوى  ألعاب  بطلة  تُوجت 
رتاج السايح بالميدالية الذهبية في 
العربية  البطولة  في  القرص،  رمي 
 ،22 نسختها  ف��ي  ال��ق��وى  ألل��ع��اب 
التي أقيمت يوم الخميس الماضي، 
بالعاصمة  األولمبي  رادس  بملعب 

التونسية.
ال��س��اي��ح مسافة  رت���اج  وس��ج��ل��ت 
التونسية  وج���اءت  م��ت��را،   50.36

الفضية  بالميدالية  شويخ  شيماء 
 48.62 لمسافة  تسجيلها  ب��ع��د 
لالعبة  البرونزية  والميدالية  مترا، 
التونسية روند الذويبي التي سجلت 
في  ج���اءت  فيما  م��ت��را،   48.80
خالد  رنا  المصرية  الرابع  الترتيب 

بمسافة 47.13 مترا.
الخامس  الترتيب  على  وحصلت 
بتسجيلها  بوناب  نبيلة  الجزائرية 

لمسافة 45.60 مترا، وفي الترتيب 
اإلبراهيمي  آفاق  العراقية  السادس 
وف��ي  م��ت��را،  م��س��اف��ة 39.08  ف��ي 
عائشة  الكويتية  السابع  الترتيب 

الخضر في مسافة 34.23 مترا.
وشارك المنتخب الليبي في هذه 
وخ��اض  رياضيين،  بأربعة  ال���دورة 
ت��دري��ب��ات��ه ق��ب��ل ان���ط���الق ال����دورة 

بمضمار الملعب األولمبي برادس.

البطلة األولمبية الليبية “رتاج السايح” ُتتّوج بذهبية العرب في رمي القرص

رسمًيا.. فريق أواسط األهلي طرابلس ُيتّوج ببطولة أندية الممتاز للمنطقة الغربية

بعد معسكر تونس.. قنبور يتأهب للسفر إلى إيطاليا استعدادًا ألولمبياد طوكيو

الحكمان الدوليان “الباسط شهوب وأبوكوز” يصالن القاهرة للمشاركة بكأس العرب

عقوبات  عن  القدم،  كرة  باتحاد  المسابقات  لجنة  أعلنت 
لبطولة  ال�13  الجولة  بمباريات  الخاصة  والالعبين  األندية 

الدوري.
وجاءت عقوبات األندية والالعبين كالتالي: حيث تم اتخاذ 
قرار بعقوبة فريق التحدي بغرامة مالية قدرها 500 دينار 
ليبي؛ بسبب أحداث مباراة الفريق أمام النصر والتي انتهت 

بفوز األخير بهدف دون رد.
كما وّقعت اللجنة عقوبة على فريق األهلي طرابلس بغرامة 
أبوسليم  مباراة  أح��داث  بسبب  ليبي،  دينار   1000 قدرها 

والتي انتهت بفوز األهلي بهدف دون رد.
بسبب  دارن��س  فريق  ضد  ضخمة  عقوبة  اتخاذ  تم  كما 
حضور المشجعين بمباراة فريقهم أمام نجوم اجدابيا، والتي 

انتهت بفوز دارنس بهدف دون رد.
وأعلنت لجنة المسابقات توقيع عقوبة ضد دارنس، بغرامة 

قيمتها 3000 دينار ليبي.
واألخضر  التعاون  مباراة  نتيجة  في  البت  إرج��اء  تم  كما 
لحين  اإلي���اب،  مرحلة  من  الثاني  األس��ب��وع  مباريات  ضمن 

استيفاء التحقيق.
وكشفت اللجنة عن استعراض االحتجاج الُمقّدم من نادي 
قبول  وتم  الجبل،  شباب  أم��ام  مباراته  نتيجة  في  الصداقة 
االحتجاج شكاًل، وفي الموضوع تعتبر قرارات لجنة الطعون 
إلغاءها  المسابقات  لتنظيم  العامة  للجنة  يحق  وال  نهائية 

أوتعديلها.

عقوبات ضخمة ضد األندية بسبب أحداث 
الديوان - ريميساالجولة ال�13 من بطولة الدوري

تُوج فريق األهلي طرابلس 
بلقب بطولة  األواس��ط  لفئة 
للمنطقة  ال��م��م��ت��از  أن��دي��ة 
الغربية، بعد فوزه يوم أمس 
فريق  على  الجمعة  األول 

رفيق.
وف����از األه��ل��ي ط��راب��ل��س 
على رفيق بهدفين دون رد، 
في المباراة التي جرت بين 
الفريقين على ملعب شهداء 
معقل  بجنزور،  الجليل  عبد 

فريق رفيق.
بهذا نجح األهلي طرابلس 
بلقب  التتويج  في  لألواسط 
ال��دوري  نهاية  قبل  ال��دوري 

بجولتين.
األهلي  أواس��ط  أن  يُذكر 
طرابلس يُقدمون أداًء رائعاً 
ف���ي ب��ط��ول��ة ال�����دوري ه��ذا 

الموسم، حيث نجح منذ عدة 
سيطرته  فرض  في  جوالت 
على صدارة الترتيب العام.

ك�����ان ف����ري����ق ال���ب���راع���م 
قد  طرابلس  لألهلي  أيًضا 
ببطولة  التتويج  ف��ي  نجح 
ل��دوري  األول���ى  المجموعة 

على  يُشرف  الذي  البراعم، 
الفرعي  االت��ح��اد  تنظيمه 

لكرة القدم طرابلس.
وض��م��ن ب���راع���م األه��ل��ي 
عقب  ال��ل��ق��ب  ط���راب���ل���س؛ 
ان���ت���ص���اره���م ص���ب���اح ي���وم 
على  ي��ون��ي��و،   19 الجمعة 

دون  بهدٍف  الشط  نظيرهم 
، حيث رفع براعم الزعيم  ردٍّ
 32 النقطة  إل��ى  رصيدهم 
ج��م��ع��وه��ا م���ن خ����الل 12 
اللقب  ليحسموا  م���ب���اراًة؛ 
نهاية  قبل جولٍة واح��دٍة من 

الدوري.

الليبي  التجديف  بطل  يختتم 
ح��س��ي��ن ق��ن��ب��ور ال��ي��وم األح���د، 
م��ع��س��ك��ره ال��م��ق��ام ح��ال��ي��اً في 
المدرب  إش��راف  تحت  تونس، 
التونسي أنيس الجويني؛ تمهيداً 
وفقاً  جديدة  بمرحلة  للدخول 
من  الموضوعة  اإلع��داد  لخطة 
للتجديف  الليبي  االت��ح��اد  قبل 

وبإشراف من االتحاد الدولي.
وم���ن ال��م��ق��رر دخ���ول الع��ب 
للتجديف  ال��وط��ن��ي  المنتخب 
في  أخير  معسكر  إل��ى  قنبور، 
من   21 يوم  من  بداية  إيطاليا 

يوم  وحتى  الجاري،  يونيو  شهر 
16 يوليو المقبل، ومن بعد ذلك 
طوكيو  أولمبياد  في  سيشارك 
يوليو   27 في  ستنطلق  والتي 

القادم.
قد  كان  قنبور  أن  إلى  يُشار 
سّجل اسمه كأول رياضي ليبي 
يتأهل إلى أولمبياد طوكيو، بعد 
اجتيازه التصفيات األفريقية في 
التي احتضنتها  التجديف،  لعبة 
مدار  على  التونسية  العاصمة 
العام  من  أكتوبر  شهر  أي��ام   3

.2019

وص���ل ال��ح��ك��م ال���دول���ي عبد 
ال���ب���اس���ط ش���ه���وب وال��م��س��اع��د 
ال���دول���ي إب��راه��ي��م أب���وك���وز إل��ى 
القاهرة؛ للمشاركة بالبطولة كأس 
العرب تحت 20 عاًما، والتي يتم 
الفترة  خالل  مصر  في  تنظيمها 
 6 وحتى  الجاري  يونيو   20 من 

يوليو المقبل.
وك���ان���ت ق��رع��ة ال��ب��ط��ول��ة قد 
أج���ري���ت وأس���ف���رت ع���ن ت��واج��د 
منتخب مصر بالمجموعة األولى، 
رفقة النيجر وموريتانيا والجزائر.
الثانية  المجموعة  تضم  كما 

وطاجيكستان  المغرب  م��ن  ك��اًل 
واإلم���������ارات وج���ي���ب���وت���ي، أم���ام 
السنغال  تضم  الثالثة  المجموعة 
القمر،  وج���زر  وال��ع��راق  ول��ب��ن��ان 
الرابعة  المجموعة  تضم  فيما 
كاًل من تونس واليمن والسعودية 

وأوزبكستان.
مبارات  تقام  أن  المقرر  وم��ن 
دور ربع النهائي يومي 29 و30-
6-2021، والدور نصف النهائي 
يوم 3-7-2021، على أن تُلعب 
الثالثاء  ي��وم  النهائية  ال��م��ب��اراة 
6-7-2021 في السابعة مساًء.


