
يومي  الرسمية  جلسته  ال��ن��واب  مجلس  استأنف 
طبرق  مدينة  في  بمقره  الماضيين  والثالثاء  االثنين 
األستاذ  النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  برئاسة 
فوزي النويري، حيث أفتتحت الجلسة االثنين الماضي 
بدقيقة صمت حداداً على أرواح الراحلين عضو مجلس 
النواب األستاذ أحمد شيهوب، والموظف بديوان مجلس 
بديوان  والموظف  عبدالرحيم  مفتاح  محمد  النواب 

مجلس النواب رافع سعيد الصبيحي .
النواب  مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب 
خالل  ناقش  النواب  مجلس  فان  بليحق  عبدالله  السيد 
اإللكترونية  المعامالت  قانون  مشروع  االثنين  يوم  جلسة 
وبعد استكمال مناقشة مواده أُقر مشروع القانون باغلبية 
الحاضرين، كما أقر المجلس في جلسة االثنين الماضي 
بدالً  عاماً   35 إل��ى  البالد  لرئاسة  الترشح  سن  تعديل 
النواب،  السادة  من  الحاضرين  باغلبية  عاماً   40 عن 
السيد  النواب  مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  وأضاف 
عبدالله بليحق ان المجلس شرع خالل جلسة يوم الثالثاء 
الجرائم  مكافحة  ق��ان��ون  م��ش��روع  دراس���ة  ف��ي  الماضي 
مادة  القانون  مشروع  ودراس��ة  مناقشة  وبعد  اإللكترونية 

مكافحة  قانون  إق��رار  على  باألغلبية  التصويت  تم  م��ادة 
القانون  مشروع  دراس��ة  تم  وأيضا  اإللكترونية  الجرائم 
القاضي بتعديل القانون رقم )13( لسنة 1980م قانون 
الضمان االجتماعي والتعديل تحديداً للمادة )16( مكرر 
والذي يتضمن استفادة المشمولين بقانون عالقات العمل 

وكذلك العاملين بالشركات العامة والشركات التي تساهم 
استفادتهم  والمصارف  النفطية  والشركات  الدولة  فيها 
التعديل  على  التصويت  تم  حيث  االختياري  التقاعد  من 
الخاص بالمادة )16( مكرر من قانون الضمان االجتماعي 

باألغلبية وإقراره، وبذلك علقت جلسة مجلس النواب.

االجتماعي الضمان  قانون  وتعديل  االلكترونية  المعامالت  وقانون  اإللكترونية  الجرائم  مكافحة  قانون  يقر  النواب  مجلس 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل 
رئيس البعثة األممية يان كوبيش
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لجنة شؤون المرأة والطفل تجتمع 
مع رئيس المفوضية العليا لالنتخابات
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وزيرة الخارجية تكرم منظمي 
مؤتمر استقرار ليبيا

المؤسسة الوطنية للنفط تحتفي بالذكرى 
الستين لتصدير أول شحنة للنفط الخام 

من ميناء مرسى البريقة النفطي

بالتعاون مع اليونيسيف 
وزير التعليم يفتتح مؤسسة 

تعليمية ببلدية سوق الجمعة

السيد  الرئاسي  المجلس  رئيس  ش��ارك 
في  ال��م��اض��ي،  االثنين  ي��وم  المنفي  محمد 
أعمال قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر، 
المنعقدة  المناخي  التغير  تحديات  لمواجهة 

في العاصمة السعودية الرياض.
التي  القمة   ف��ي  ليبيا  مشاركة  وت��أت��ي 
اف��ت��ت��ح��ه��ا األم��ي��ر م��ح��م��د ب��ن س��ل��م��ان آل 
ال��دول  ال��رؤس��اء  من  ع��دد  بحضور  سعود، 
الدكتور  البيئة  وزي��ر  ويُمثلها  والحكومات، 
الهتمامها  تأكيًدا  منير،  العربي  إبراهيم 
الوصول  بهدف  تبنيها،  أجل  من  بالمبادرة 
الطبيعة  على  للحفاظ  أخضر  اقتصاد  إلى 
المنطقة  كامل  في  الحراري  االحتباس  من 
للمحافظة  خ��اص��ة،  وليبيا  عامة  العربية 
ع��ل��ى س��الم��ة األج��ي��ال ال��ق��ادم��ة، ول��وض��ع 
تجعل  ال��ت��ي  التنفيذية،  ل��إج��راءات  رؤي���ا 
طبيعة  ذي  اقتصاد  األخضر  االقتصاد  من 
ربحية، ومنافع اجتماعية، تحقق االستدامة 
وتجعل منه بدياًل للنفط االقتصادي السائد 

في ليبيا والبلدان العربية.

ت��اب��ع ال��س��ي��د رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
مطلع  الدبيبة  عبدالحميد  السيد  الوطنية 
ال��وزراء  مجلس  ب��دي��وان  الماضي  االس��ب��وع 
مع وزراء المالية والتربية والتعليم والشؤون 
اإلدارات  م��ن  ع��دد  وبحضور  االجتماعية 
مستشار  وب��م��ش��ارك��ة  ب���ال���وزارات،  الفنية 
ورئيس  ال��م��رك��زي  ليبيا  مصرف  محافظ 
خصص  وال��ذي  الصحي  التأمين  صندوق 
التي  المالية  اإلج��راءات  من  جملة  لمتابعة 
تم إقرارها بمجلس الوزراء بخصوص زيادة 
المتقاعدين والمعلمين وأصحاب المعاشات 
المالية  اإلف���راج���ات  وك��ذل��ك  األس��اس��ي��ة 
للموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 

سنوات.
الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئ��ي��س  وأك���د 
بهذه  االهتمام  بضرورة  اللقاء  ه��ذا  خ��الل 
أسمح  ول��ن  بجدية  تتم  أن  بد  وال  الفئات 
خالل  والمالية  الفنية  اإلج���راءات  بتأخر 

مرتبات شهر أكتوبر.
الوحدة  حكومة  رئيس  السيد  واستمع 
الوطنية لعدد من الصعوبات والمشاكل التي 
تواجه الوزراء في أداء مهامهم المناطة بهم، 
وأعطى التعليمات الالزمة لحلحلة كل هذه 

الصعوبات .

التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس 
يوم  العقوري”  ”يوسف  السيد  النواب، 
بنغازي  مدينة  ف��ي  الماضي  االثنين 
العربية  مصر  جمهورية  ع��ام  بقنصل 
حيث  الهمشري”،  ”أحمد  ليبيا  ل��دى 
تناول الطرفان عددا من الموضوعات 
البلدين  ب��ي��ن  ب��ال��ع��الق��ات  المتعلقة 

الشقيقين.
على  اللقاء  خ��الل  ال��ع��ق��وري  وأك���د 
وض��رورة  البلدين  بين  العالقات  عمق 
العمل على تعزيزها وخاصة فيما يتعلق 
بتسهيل إجراءات سفر المواطنيين من 
البلدين، موضحا بأنه يجب العمل فورا 

في  التسهيالت  من  مزيد  تقديم  على 
يعتبر نقطة  الذي  البري  السلوم  منفذ 
عبور رئيسية ومنح المسافرين الليبيين 

اس��ت��ث��ن��اء ب��خ��ص��وص رس����وم ال��س��ف��ر 
ال��م��ف��روض��ة م��ن ال��ج��ان��ب ال��م��ص��ري، 
من  االستفادة  سبل  اللقاء  تناول  كما 

الخبرات المصرية.
العام  المصري  القنصل  اكد  ب��دوره 
الصعوبات  جميع  تذليل  على  حرصه 
وبأنه سيعمل  الليبين  المسافرين  امام 

على متابعة ذلك باهتمام.
واتفق الجانبان على مواصلة العمل 
لمتابعة الموضوعات التي تهم البلدين، 
المصرية  القنصلية  افتتاح  أن  السيما 
في مدينة بنغازي سيكون فرصة كبيرة 

لذلك.

الصديق  العام  النائب  السيد  ناقش 
األم��ن  مجلس  مستشار  م��ع  ال��ص��ور، 
أب��وش��ن��اف،  إب��راه��ي��م  السيد  ال��وط��ن��ي 
بملف  الصلة  ذات  الراهنة  التطورات 
ذلك  ف��ي  بما  الليبي،  الوطني  األم��ن 
التهديدات الناشئة عن غياب التنسيق 
بصون  المعنية  الدولة  أجهزة  بين  ما 

أمن الوطن.
التركيز  االج��ت��م��اع؛  خ��الل  ت��م  كما 
غياب  ع��ن  الناشئة  ال��ت��ه��دي��دات  على 
المعنية  الدولة  التنسيق ما بين أجهزة 
مشتتة،  بطريقة  أعمالها  وم��م��ارس��ة 
أدت في الغالب إلى ثغ�رات في تنفيذ 

فاعلية  وت��دن��ي  العملية  المخططات 
تلبية احتياجات الطوارئ، وأهمية دور 
مجلس األمن الوطني في تعزيز قدرات 
الدولة في مواجهة مصادر تهديد األمن 

الوطني، وترسيخ العمل المشترك بين 
األجهزة والمؤسسات؛ من خالل وضع 
باألمن  المتعلقة  ال��دول��ة  إستراتيجية 
الدفاع  ومجاالت  والخارجي،  الداخلي 

والسياسة الخارجية.
أن  على  العام،  النائب  السيد  وأك��د 
نتائج أعمال سلك النيابة العامة تتصل 
تلك  عليه  تشتمل  لما  الوطني،  باألمن 
بأمن  تتصل  معلومات  م��ن  البيانات 
ال��دول��ة م��ن جهتي ال��داخ��ل وال��خ��ارج؛ 
وهي على تهيؤ للعمل على تعزيز عمل 
تحقيق  ألج��ل  الوطني  األم���ن  مجلس 

غرض إنشائه .

لرئيس  األول  ال��ن��ائ��ب  ال��ت��ق��ى 
”ف��وزي  األس��ت��اذ  ال��ن��واب  مجلس 
الماضي  االث��ن��ي��ن  ي��وم  ال��ن��وي��ري” 
بمكتبه بمقر ديوان مجلس النواب 
في مدينة طبرق رئيس المفوضية 
”عماد  الدكتور  لالنتخابات  العليا 
ال���س���اي���ح”، ح��ي��ث أط��ل��ع ال��ن��ائ��ب 
ال��ن��واب  م��ج��ل��س  ل��رئ��ي��س  األول 
عمل  سير  على  اإلج��ت��م��اع  خ��الل 

المفوضية واستعدادات المفوضية 
إلج�����راء االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة 
الصعوبات  وأب���رز  وال��ب��رل��م��ان��ي��ة، 
تواجه  التي  واللوجستية  الفنية 

المفوضية.
الرسمي  ال��م��ت��ح��دث  وب��ح��س��ب 
ب���اس���م م��ج��ل��س ال���ن���واب ال��س��ي��د 
األول  النائب  فان  بليحق  عبدالله 
األس��ت��اذ  ال��ن��واب  مجلس  لرئيس 

على  أك����د  ال���ن���وي���ري”  ف�����وزي   ”
على عقد  ال��ن��واب  ح��رص مجلس 
والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات 
أن  على  أك��د  كما  م��وع��ده��ا،  ف��ي 
مجلس النواب في حالة انعقاد دائم 
لحين إنجاز االستحقاق االنتخابي 
عمل  تسهيل  على  والعمل  الوطني 
صعوبات  أي  وتذليل  المفوضية 

تعترض سير العملية االنتخابية.

رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يلتقي القنصل المصري العام

النائب العام يبحث مع مستشار مجلس األمن الوطني آخر 
التطورات الراهنة ذات الصلة بملف األمن الوطني الليبي

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي رئيس المفوضية العليا لالنتخابات

رئيس المجلس الرئاسي ُيشارك في قمة مبادرة الشرق 
األوسط األخضر بالمملكة العربية السعودية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتابع إجراءات زيادة 
المتقاعدين واالفراجات المالية المختلفة
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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
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اج���ت���م���ع ع������دد م��ن 
أع���ض���اء ل��ج��ن��ة ش���ؤون 
ال�������م�������رأة وال����ط����ف����ل 
برئيس  النواب  بمجلس 
ال���م���ف���وض���ي���ة ال��ع��ل��ي��ا 
ل���الن���ت���خ���اب���ات ع��م��اد 
عدد  بحضور  ال��س��اي��ح 
مجلس  ع���ض���وات  م���ن 
ال�����ن�����واب وذل������ك ي���وم 
بمقر  الماضي  الثالثاء 
ال��ن��واب  مجلس  دي���وان 

بمدينة طبرق.
لجنة  رئ��ي��س  وق��ال��ت 
والطفل  ال��م��رأة  ش��ؤون 
انتصار شنيب  األستاذة 

ناقش  االج��ت��م��اع  ب���أن 
ت��وع��ي��ة ال����م����رأة )رب���ة 
استالم  بأهمية  البيت( 
ال��ب��ط��اق��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة 

في  مشاركتها  لضمان 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ق��ادم��ة 
وهي مسؤولية تضامنية 
اللجنة  عاتق  على  تقع 

وك�����ذل�����ك م���ؤس���س���ات 
ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي و 
النسائية  االت���ح���ادات 
ال��م��ف��وض��ي��ة  م���راك���ز  و 

ال��م��ن��ت��ش��رة ف��ي ان��ح��اء 
التطرق  تم  كما   ، ليبيا 
بصفة  ال��ن��ازح��ي��ن  إل���ى 
النازحة  المرأة  و  عامة 
الخصوص  وج���ه  ع��ل��ى 
ومدى توفير المفوضية 
ل�����م�����راك�����ز الس����ت����الم 
االنتخابية  ال��ب��ط��اق��ات 
ب��أص��وات��ه��م  اإلدالء  و 
م��ض��ي��ف��ة ب�����أن رئ��ي��س 
إل��ى  أش���ار  المفوضية 
وجود مركزين انتخابيين 
في كل منطقة لمساعدة 
المشاركة  في  النازحين 

في العملية االنتخابية.

ال��ش��ؤون  رئ��ي��س لجنة  أك��د 
ال��ن��واب  بمجلس  ال��داخ��ل��ي��ة 
ال��س��ي��د س��ل��ي��م��ان ال���ح���راري 
وزارة  ال���ت���زام  ع��ل��ى ض����رورة 
قراراتها  ب��إص��دار  الداخلية 
المنصوص  ال��ت��رات��ب��ي��ة  وف���ق 
 5  ( رق��م  القانون  ف��ي  عليها 
 )6( رقم  بالقانون  المعدل   )
 ، ال��ش��رط��ة  هيئة  ب��خ��ص��وص 
وكيل  ق��رار  بخصوص  وذل��ك 
وزارة الداخلية للشؤون الفنية 
الوطنية  ال���وح���دة  ب��ح��ك��وم��ة 

السيد فرج العبدلي ، القاضي 
أم��ن  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  بتغيير 
حفيظ  أنيس  السيد  شحات 

ال��ح��اس��ي وت��ع��ي��ي��ن ب��دي��اًل له 
عاشور  مهندس  العميد  وهو 

مصطفى الكاسح .

واعتبر الحراري بأن القرار 
ص���در ب��ش��ك��ل غ��ي��ر ق��ان��ون��ي 
تغيير  صالحية  أن  باعتبار 
م���دراء م��دي��ري��ات األم���ن هي 
وليس  ال��وزي��ر  اختصاص  من 
يعتبر  ال��ق��رار  وأن   ، ال��وك��ي��ل 
العدم ويجب سحبه  في حكم 
فورا ، مؤكدا على دور اإلدارة 
الداخلية  وزارة  في  القانونية 
تكرار  منع  على  الحرص  في 
المخالفة  القرارات  هذه  مثل 

للقانون .

لجنة  رئيس  التقى 
الخارجية  ال��ش��ؤون 
بمجلس النواب السيد 
”ي��وس��ف ال��ع��ق��وري” 
ب��س��ف��ي��ر ج��م��ه��وري��ة 
ليبيا  ل����دى  ف��رن��س��ا 
بياتريس  ال��س��ي��دة” 
بمقر  ه��ي��ل��ي��ن”،  دو 
الفرنسية  ال��س��ف��ارة 
طرابلس،  مدينة  في 
حيث ناقش الجانبان 
آخ����ر ال��م��س��ت��ج��دات 
ال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة و 
االس�������ت�������ع�������دادات 
لالنتخابات القادمة .

أن  العقوري  وأك��د 
قام  ال��ن��واب  مجلس 
قانون  بإقرار  بواجبه 
الرئاسية  االنتخابات 
كما  وال��ب��رل��م��ان��ي��ة، 
أث�����ن�����ت ال���س���ف���ي���رة 
دور  على  الفرنسية 
في  ال��ن��واب  مجلس 
دع����م االن��ت��خ��اب��ات، 
ون���اق���ش ال��ط��رف��ان 
ب�����رام�����ج ال���ت���ع���اون 
المشتركة في المجال 
والثقافي  االقتصادي 
وت��س��ه��ي��ل إج�����راءات 
س���ف���ر ال��م��واط��ن��ي��ن 

فرنسا،  إلى  الليبيين 
و جدد العقوري رغبة 
في  ال��ن��واب  مجلس 
المنظمة  مع  التعاون 

الفرانكوفونية .
الطرفان  أك��د  كما 
مشروع  أهمية  على 
البرلماني  ال��ت��ع��اون 
األوروب��������������������ي م���ع 
م���ج���ل���س ال�����ن�����واب 
وال���������ذي س��ي��ش��ك��ل 
دع���م���ا ف��ن��ي��ا ه��ام��ا 
التشريعية  للسلطة 
رموز  أهم  باعتبارها 

الديمقراطية .

الحكم  ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س  ال��ت��ق��ى 
السيد  النواب  بمجلس  المحلي 
التقنية  ع��ب��ر  ع���م���ران  إدري�����س 
مانفريد  بالسيد  االف��ت��راض��ي��ة 
والسيد   ، اإلقليمي  المدير  هور 
األلمانية  الوكالة  راني داوود من 
استمع  ح��ي��ث   ،  GIZ للتنمية 
ال��س��ي��د ع���م���ران إل����ى إح��اط��ة 
لمشاريعها  ال��وك��ال��ة  م��ن  كاملة 
التطوير  مشروع  ومنها  ليبيا  في 
ال��م��ؤس��س��ات��ي ل��ل��ب��ل��دي��ات واب���رز 

التحديات التي تواجه عملها .
الحكم  لجنة  رئ��ي��س  وأب����دى 
ال���م���ح���ل���ي ب��م��ج��ل��س ال����ن����واب 
مالحظات  و  للوكالة  مالحظاته 
الوكالة  ب��رام��ج  ح��ول  البلديات 
التدريب  فعالية  قياس  وأهمية 
واالستفادة الفعالة من موارد تلك 
البرامج ، والتركيز على مشاريع 
االس��ت��ق��رار ال��ع��اج��ل��ة وأب��رزه��ا 

التخلص من النفايات بالتخطيط 
والدعم لمشاريع إعاده التدوير ، 
باإلضافة إلى التركيز على ملف 
، مشيراً  الزراعة  ، وملف  البيئة 
على  س��ت��ع��م��ل  ال��ل��ج��ن��ة  أن  إل���ى 
تكثيف المتابعة مع وزارة الحكم 
أهمية  ع��ل��ى  م��ؤك��دا   ، المحلي 
في  ال���وزارة  م��ع  الجهود  تنسيق 
دعم تلك البرامج باعتبار أن ليبيا 

لديها الموارد الكافية والزلت من 
أن  يمكن  التي  المانحة  ال���دول 
المشاريع  تلك  دع��م  ف��ي  تسهم 
لبرنامج  اللجنة  شكر  مجدداً   ،
في  تنظيمه  ت��م  ال���ذي  ال��وك��ال��ة 
استهدف  ال��ذي  و  مؤخرا  تونس 
على  المشاركة  البلديات  اط��الع 
من  للتخلص  الحديثة  األساليب 
على حرص  أكد  كما   ، النفايات 

دعم  على  المحلي  الحكم  لجنة 
مشاريع الوكالة األلمانية وتسهيل 
الكبير  للدور  بالنظر  إجراءاتها 
الذي تقوم به في دعم البلديات 
وأشار   ، المحلي  الحكم  وتعزيز 
المحلي  ال��ح��ك��م  ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س 
مشاركة  إل���ى  ال��ن��واب  بمجلس 
ان��ط��الق  احتفالية  ف��ي  اللجنة 
م��ش��روع ال��وك��ال��ة االل��م��ان��ي��ة في 
شهر )مايو _ 2021 ( والتي تم 
التوقيع فيها على مذكرة التفاهم 
الشريكة  والبلديات  الوكالة  بين 
على  خاللها  التأكيد  تم  حيث   ،
السلطات  م��ع  التنسيق  اهمية 
االس��ت��غ��الل  اج���ل  م��ن  المحلية 

االفضل لموارد المشروع.
مواصلة  على  الجانبان  واتفق 
التنسيق المشترك وترتيب زيارة 
إلى ليبيا للقاء األطراف الشريكة 

وكذلك لجنة الحكم المحلي .

GIZ رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب يلتقي بالوكالة األلمانية للتنمية

لجنة شؤون المرأة والطفل تجتمع مع رئيس المفوضية العليا لالنتخابات

لجنة الشؤون الداخلية تؤكد على وزارة الداخلية بضرورة التقيد بنصوص القانون في إصدار القرارات

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يلتقي بسفيرة جمهورية فرنسا لدى ليبيا

أعضاء من مجلس النواب في زيارة 
إلدارة الشركة الليبية للموانىء

والنائب  شنيب  انتصار  النائب  ق��ام��ت   
بنغازي  لميناء  بزيارة  الصغير،  عبدالهادي 
مجلس  عضو  استقبالهم  في  وكان  البحري 
إدارة الشركة الليبية للموانىء مهندس سعيد 

العوامي، ومدير فرع بنغازي.
منتدى  من  أعضاء  النائبين  صاحب  كما 
الحاسي،  حنان  برئاسة  األعمال،  سيدات 
وبحضور مدير إدارة الشؤون الفنية بالشركة، 

صالح السنوسي.
الشركة،  إدارة  دعم  إلى  الزيارة  وتهدف 
وزي��ر  ق���رار  تفعيل  ض���رورة  على  والتأكيد 
لمنطقة  بنغازي  ميناء  بتحويل  االقتصاد 

تجارية حرة.
تقرير مصور  الزيارة عرض  أثناء  تم  كما 
تطوير  أعمال  الشركة من  به  قامت  ما  عن 
للميناء وتحسين وضع العاملين به، من قبل 

مدير المكتب اإلعالمي، نااصر المغربي.
ميدانية  بجولة  قاموا  الزيارة  نهاية  وفي 
على  للوقوف  البحري،  بنغازي  ميناء  داخل 
ما تم إنجازه من بنية تحتية ورصف للطرق 

ومبان جديدة.
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رئيس المجلس الرئاسي يستقبل رئيس البعثة األممية يان كوبيش

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل رئيسة الوزراء التونسية
الرئاسي  المجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  التقى 
الماضي،  األرب��ع��اء  ي��وم  ال��الف��ي،  الله  عبد 
اللذين  اإلنساني،  الحوار  مركز  عن  ممثلين 
استعرضوا برامج المركز في ليبيا، في إطار 
السياسية  العملية  لدعم  المشترك  العمل 

واالنتخابية.
في  المركز  جهود  على  الالفي  وأثنى 
الحوار  عبر  النزاعات  وفض  الوساطة 
وال��دب��ل��وم��اس��ي��ة، وج����دد ت��أك��ي��ده على 
تمسك المجلس بإجراء االنتخابات في 

موعدها.
استعدادهم  المركز  فريق  أكد  من جهته، 
وي��راه  يختاره  لما  إمكاناتهم  ك��ل  لتسخير 
السياسي  المسار  الرئاسي، لدعم  المجلس 

في ليبيا.

ال��وح��دة  ح��ك��وم��ة  وزراء  مجلس  أص���در 
لسنة   ”505“ الرقم  حمل  ق��راًرا  الوطنية 

،2021
جديد  دينار  مليار  بتخصيص  والقاضي 
من  خصًما  ال���زواج؛  دع��م  صندوق  لصالح 

مبيعات النقد األجنبي.
عبدالحميد  الحكومة  رئ��ي��س  وخ��اط��ب 
المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  الدبيبة، 
إجراء  من  يلزم  ما  التخاذ  الكبير،  الصديق 
بالخصوص بشأن إحالة المبلغ إلى حساب 

الصندوق.

استعرض نائب رئيس الحكومة 
من  وف��د  مع  أبوجناح"  "رم��ض��ان 
الشاطئ  ب��راك  منطقة  مكونات 
المنطقة  أه���ال���ي  اح��ت��ي��اج��ات 
التي  وال��م��ش��اك��ل  وال��ص��ع��وب��ات 
تواجههم، وسبل معالجتها وتوفير 

متطلباتهم.
ال��ح��ض��ور خ���الل لقاء  وع��ب��ر 
الجمعة  األول  أم��س  ي��وم  عقد 
عن امتنانهم وشكرهم لما قدمه 

نائب رئيس الحكومة من مساعي 
طريق  تدشين  في  للبدء  حثيثة 

براك- الشويرف. 
م��ن جهته أك��د "أب��وج��ن��اح" أن 
تحقيق  على  ستعمل  الحكومة 
مزيد من المشروعات بالمنطقة، 
البناء  وق��ت  ح��ان  "ب��أن��ه  مضيفا 
التي  والصراعات  الحروب  ونبذ 
الدولة  وس��ي��ادة  مقومات  تنهش 

الليبية". 

أع��ل��ن��ت ال��م��ف��وض��ي��ة 
ال����وط����ن����ي����ة ال���ع���ل���ي���ا 
لالنتخابات يوم الخميس 
الماضي االنتهاء من مدة 
ت��ق��دي��م االع���ت���راض���ات 
ال���زم���ن���ي���ة  ال�����م�����دة   "

حددتها  التي  القانونية 
ال���م���ف���وض���ي���ة  ب��ش��أن 
ت��ق��دي��م االع���ت���راض���ات 
ع��ل��ى األس���م���اء ال����واردة 
ف��ي س��ج��ل ال��ن��اخ��ب��ي��ن ، 
في  الفصل  لجان  أم��ام 

والنزاعات  االعتراضات 
اإلدارة  ب����م����ك����ات����ب 
اإلن��ت��خ��اب��ي��ة وال��م��ح��اك��م 
ال��ج��زئ��ي��ة ، س����واء ك��ان 
أو  شخصياً  اإلع��ت��راض 

إعتراض على الغير

الالفي يبحث دعم العملية 
السياسية واالنتخابية مع 

مركز الحوار اإلنساني

الحكومة تخّصص مليار دينار 
آخر ل� “صندوق دعم الزواج”

ال���ت���ق���ى ن���ائ���ب رئ��ي��س 
موسى  الرئاسي"  المجلس 
الكوني" ظهر يوم الخميس 
غات  بلدية  وفد  الماضي، 
أع��م��ال  بمتابعة  المكلف 
من  المكلف  العمل  فريق 
للوقوف  ال�����وزراء،  رئ��ي��س 
واحتياجات  أوض���اع  على 
تهاال  وم��ن��ط��ق��ة  ال��ب��ل��دي��ة، 

مؤخراً.
الذي  الوفد  واستعرض 
ضم عميد البلدية " موسى 
وعدداً  المهدي"  السنوسي 
م���ن ال���ق���ي���ادات األم��ن��ي��ة 
والعسكرية، وحكماء وأعيان 
ال��م��دي��ن��ة- أم���ام "ال��ك��ون��ي" 

التي  والصعوبات  المشاكل 
ت��ع��ي��ق ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات 
ل��ل��م��واط��ن��ي��ن ف���ي ع��دي��د 
وفد  ولقائهم  ال��م��ج��االت، 
نتائج  لمتابعة  ال��ح��ك��وم��ة 

زيارتهم للمدينة. 
 وأك�������د ال����وف����د ع��ل��ى 
ض���������رورة ال���ع���م���ل ع��ل��ى 
غات  أوباري  طريق  صيانة 
كيلو   )360( ب��م��س��اف��ة 

بالمنافد  وااله��ت��م��ام  متر، 
ومستشفى  ال���ح���دودي���ة، 
المرضى  مقصد  المدينة 
وتوفير  المناطق،  ك��ل  م��ن 
ب��اإلض��اف��ة لدعم  ال��وق��ود، 

مديريات األمن، والوحدات 
في  ألهميتها  العسكرية، 
واستقرار  األم��ن،  استتاب 

المدينة. 
 " ال���ك���ون���ي   " ورح������ب   
جهوده  على  وأثنى  بالوفد، 
المبذولة لتوفير احتياجات 
ال���م���دي���ن���ة، وال���م���ن���اط���ق 
المجاورة لها، لتكبده مشاق 
زيارة  نتائج  لمتابعة  السفر 
األيام  الحكومة خالل  وفد 
سعيه  م��ؤك��دا  ال��م��اض��ي��ة، 
التي  ال��ص��ع��وب��ات  لتذليل 
من  يتمكن  ح��ت��ى  ت��واج��ه��ه 
في  له  الموكلة  المهام  أداء 

طرابلس. 

لرئيس  األول  النائب  طالب 
حسين  السيد  ال���وزراء  مجلس 
وزارة  ال���ق���ط���ران���ي،  أع��ط��ي��ه 
الداخلية بفتح تحقيق في حادثة 
وزارة  لمقر  المسلح  اق��ت��ح��ام 

الرياضة بطرابلس.
وجاء ذلك – في بيان – بشأن 
وزارة  مقر  على  الهجوم  واقعة 

الرياضة متابًعا فيه بقلق ما نتج 
عنه من تهديد وترويع للموظفين، 
مطالًبا بفتح تحقيق وعاجل في 
وأنها  خصوصا  الحادثة،  ه��ذه 
جاءت بعد وقوف وزير الرياضه 
عبد الشفيع الجويفي مع إقليم 

برقة، بحسب البيان.
وأكد السيد النائب القطراني 

وزارة  إط�����الع  ض������رورة  ع��ل��ى 
والحد  بمسؤولياتها؛  الداخلية 
من تحرك المليشيات المسلحة؛ 
م����ن اس���ت���ه���داف ال��م��وظ��ف��ي��ن 
للعمل  برقة  من  قدموا  اللذين 
على  والمواطنين  طرابلس  في 

الهوية، بحسب البيان. 

استقبل المجلس الرئاسي صباح يوم 
األممية  البعثة  رئيس  الماضي،  األربعاء 
آخ��ر  لبحث  ك��وب��ي��ش،  ي���ان  ليبيا  ل���دى 

تطورات المشهد السياسي في ليبيا.
المؤتمر  وك��وي��ت��ش؛  المنفي  ون��اق��ش 
سينعقد  ال���ذي  ليبيا،  ب��ش��أن  ال��دول��ي 
رؤس��اء  مستوى  على  باريس  بالعاصمة 
ال��ع��ال��م وال��ح��ك��وم��ات، خ��الل شهر  دول 
نوفمبر القادم، وخطوات إخراج المرتزقة 

والقوات األجنبية من األراضي الليبية.
كما تطرق اللقاء إلى ما حققته اللجنة 
خالل  من   ،5+5 المشتركة  العسكرية 
العمل على تنفيذ الخطة التي أقرتها في 

اجتماعها األخير بجنيف.
الرئاسي خالل  المجلس  رئيس  وأكد 
الجهود  تضافر  ض���رورة  على  ال��ل��ق��اء، 
ال���دول���ي���ة؛ م���ن أج����ل ع��ب��ور ال��م��رح��ل��ة 
الرئاسية  االنتخابات  بإجراء  الراهنة، 
يُحقق  بما  متزامن،  بشكل  والبرلمانية 
تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى 

االستقرار الدائم.
من جهته، أكد المبعوث األممي التزام 
األمم المتحدة؛ بالعمل على الوصول إلى 
االستقرار والسالم في ليبيا، من خالل 
لتنعم  المرحلة،  استحقاقات  كل  تحقيق 

باالزدهار والتنمية. 

اس���ت���ق���ب���ل رئ����ي����س ال��م��ج��ل��س 
المنفي،  محمد  السيد  الرئاسي، 
ف����ي م���ق���ر إق���ام���ت���ه ب��ال��ع��اص��م��ة 
ال��س��ع��ودي��ة ال���ري���اض، ص��ب��اح ي��وم 
ال��وزراء  رئيسة  الماضي،  اإلثنين 
السيدة  التونسية،  بالجمهورية 

نجالء بودن.
ورحب الرئيس، برئيسة الوزراء، 
وأكد على عمق العالقات التاريخية 
التي تربط الشعبين الشقيقين ليبيا 
بما  وتونس، والعمل على تطويرها 

جميع  في  البلدين  مصلحة  يخدم 
المجاالت.

نجالء  السيدة  أكدت  وبدورها، 
تونس  دع��م  إستمرار  على  ب���ودن، 
الليبي  للشعب  وش��ع��ب��اً  ح��ك��وم��ة 

الشقيق لتحقيق تطلعاته.
بالدها  وفد  بودن  وتترأس  هذا 
ف��ي قمة م��ب��ادرة ال��ش��رق األوس��ط 
ال��خ��ض��راء، رف��ق��ة وزي���ر ال��ش��ؤون 
الخارجية والهجرة التونسي، السيد 

عثمان الجرندي. 

الكوني يلتقي وفد بلدية غات المكلف بمتابعة نتائج زيارة وفد الحكومة للوقوف على احتياجات المدينة

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ُيطالب بفتح تحقيق 
في حادثة اقتحام مقر وزارة الرياضة بطرابلس

نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح يبحث احتياجات منطقة براك الشاطئ المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات تعلن االنتهاء من مدة تقديم 
االعتراضات على األسماء الواردة في سجل الناخبين 
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إن  القيب  عمران  العالي  التعليم  وزي��ر  أكد 
رواتب  كل  صرف  سيتم  الجاري  أكتوبر  شهر 
أعضاء هيئات التدريس ذلك خالل تصريحات 

صحفية يوم الثالثاء الماضي.
ال��وزارة قد اكملت تسوية  وأوضح القيب أن 
أوض��اع نحو 25 ألف عضو من أعضاء هيئة 
التدريس، وإن الجميع سيتقاضى رابته كما في 
السابق وإن عقود التعاون بالجامعات عشوائية، 
ووضعت على الدولة التزامات مالية كبيرة، وإنه 

البد من إيقاف التعاون بها.
التدريس  أكد تضامنه مع أعضاء هيئة  كما 
هيئة  أع��ض��اء  جميع  داع��ي��اً  اعتصامهم  ف��ي 
التدريس إلى العودة للعمل عقب نزول الرواتب.

بحث وزير النفط والغاز محمد عون بصفته 
الليبية  اللجنة  ف��ي  الليبي  ال��ج��ان��ب  رئ��ي��س 
الجارية  التحضيرات  المشتركة؛  الروسية 
واإلعداد لعقد االجتماعات الثنائية مع روسيا؛ 
لتعزيز التعاون في مجاالت التجارة واالقتصاد 

والجوانب العلمية والتقنية.
االجتماع  عقد  على  الليبية  اللجنة  واتفقت 
الليبي؛ بغية إعداد  التحضيري األول للجانب 
خطة، يتم بموجبها توحيد الرؤى بين قطاعات 
وواق��ع  حجم  على  نتائجها  تنعكس  ال��دول��ة 
واالستثماري  واالقتصادي  التجاري  التبادل 
العامة  بين ليبيا وروسيا بما يخدم المصلحة 
للدولة، والسعي لتجديد االتفاقية المبرمة بين 

الدولتين.

قاعدة  إع���داد  ف��ي  الصحة  وزارة  ب��اش��رت 
الطبية،  العناصر  الواجب من  بيانات لشهداء 
ممن  الخدمية،  واإلدارية  المساعدة،  والطبية 
فقدوا حياتهم نظير تقديم الخدمات العالجية 
المناسبة للمرضى المصابين بفيروس كورونا.
الصحية  ال��ط��وارئ  إدارة  أص���درت  حيث 
ببيانات  موافاتها  فيه  طالبت  كتاًبا  بالوزارة؛ 
العناصر الطبية، والطبية المساعدة، واإلدارية 
تقديم  أثناء  حياتهم  فقدوا  ممن  الخدمية، 
المصابين  للمرضى  ال��ع��الج��ي��ة   ال��خ��دم��ات 

بفيروس كورونا  .
 وط��ال��ب ال��ك��ت��اب م��دي��ري م��راك��ز ال��ع��زل 
والفلترة، وجهاز الطب العسكري، ومدير عام 
مركز البحوث والتقنيات الحيوية، ومدير عام 
تزويد  األم���راض،  لمكافحة  الوطني  المركز 
بالبيانات عن شهداء  الصحية  الطوارئ  إدارة 

الواجب بهذه المراكز .

وزير التعليم العالي:

سيتم صرف رواتب كل أعضاء هيئات التدريس

اللجنة الليبية الروسية المشتركة 
تحّضر لعقد اجتماعاتها

وزارة الصحة تشرع في إعداد قاعدة بيانات لشهداء 
الواجب من العناصر الطبية والطبية المساعدة

وزيرة الخارجية تكرم منظمي مؤتمر استقرار ليبيا

وزير االقتصاد يبحث مشكالت غرف التجارة والصناعة والزراعة

وكيل وزارة العمل يناقش ترتيبات زيارة مؤسسات اإلصالح والتأهيل التابعة لوزارة العدل

وزيرة الثقافة تستقبل سفير تونس بليبيا

وزير الداخلية يلتقي نائب المبعوث األممي ويبحث معه سبل دعم ليبيا في ملف الهجرة غير الشرعية

ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  م���ت  ك���رَّ
التي ساهمت  والجهات  اللجان 
في اإلعداد والتنظيم لفعاليات 
المؤتمر الوزاري الدولي المعني 
ال��ذي  ليبيا  استقرار  بمبادرة 
ُع��ِق��د ف��ي ط��راب��ل��س ف��ي 21 
أه��دى  بينما  ال��ج��اري؛  أكتوبر 
الوزيرة  كتي  الوزارة عمر  وكيل 

نجالء المنقوش درع تكريم.
وأك�����دت ال��م��ن��ق��وش، خ��الل 
شكرها  االح��ت��ف��ال،  حضورها 
اللجان  بذلتها  ال��ت��ي  للجهود 
على  سواء  والفرعية  الرئيسية 
مستوى الوزارة أو على مستوى 
المساندة  والجهات  القطاعات 

في إنجاح فعاليات المؤتمر.

ب��ح��ث وزي���ر االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة محمد 
المشكالت  ال��م��اض��ي،  اإلثنين  ي��وم  ال��ح��وي��ج، 
والعراقيل التي تواجه الغرف التجارية في أداء 

عملها المناط بها وُسبل تذليلها.
وكالء  للوزير ضم  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
التجارة  لغرف  العام  االتحاد  ورئيس  ال��وزارة 
والصناعة والزراعة بمقر الوزارة؛ لبحث آلية 

تنظيم ومتابعة السوق المحلية.
األفكار  االجتماع  خ��الل  األط��راف  وتبادل 
وتطوير  تفعيل  شأنها  من  التي  والمقترحات 
أداء الغرف في تنظيم ومتابعة السوق المحلية 

وضمان انسياب السلع وتحقيق االستقرار.
وم���ن جهته ش���دد ال��ح��وي��ج ع��ل��ى ض���رورة 

والزراعة  والصناعة  التجارة  غرف  اضطالع 
والمساهمة  القطاعات  جميع  ودعم  بمهامها، 
ب���وزارة  االس��ت��ث��م��اري��ة  ال��خ��ارط��ة  تنفيذ  ف��ي 

تفعيل  تستهدف  ال��ت��ي  وال��ت��ج��ارة  االق��ت��ص��اد 
المشاريع الصناعية والزراعية بمختلف أنحاء 

البالد.

العمل  وزارة  وك��ي��ل  عقد 
المهندس  التأهيل  ل��ش��ؤون 
ع���ب���دال���ن���اص���ر ال��ع��ق��ي��ل��ي، 
إدارات  مديري  مع  اجتماعا 
التدريب  و  ال��ت��دري��ب  ج���ودة 
مكتب  و  المهني  والتكوين 
رفع  ومركز  الدولي  التعاون 
المركز  و  المهنية  ال��ك��ف��اءة 
بحضور  ال���ك���وري،   الليبي 
م��س��ت��ش��ار ال���وزي���ر ال��دك��ت��ور 

عادل العقبي.
ون��������اق��������ش ال�����وك�����ي�����ل 
واالستعدادات،  التحضيرات 
الميدانية لمؤسسات  للزيارة 
التابعة  والتأهيل  اإلص���الح 

مع  بالتنسيق  العدل،  ل��وزارة 
الجهات ذات العالقة .

للوقوف  ال��زي��ارة  وت��ه��دف 
ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات ال���ن���زالء 
للبرامج التدريبية والتأهيلية، 
للرفع من كفاءتهم و إكسابهم 
الحرفية  و  المهنية  الخبرة 

للدخول لسوق العمل.
ك���م���ا ب���ح���ث االج���ت���م���اع 
المؤسسات؛  هذه  متطلبات 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ب��رام��ج ال��م��زم��ع 
عليها  االط��الع  بعد  عقدها، 
من خالل  الواقع  أرض  على 
واإلدارات  ال��وك��ي��ل  زي�����ارة 

المعنية.

اس��ت��ق��ب��ل��ت وزي�����رة ال��ث��ق��اف��ة 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال��م��ع��رف��ي��ة ال��س��ي��دة 
ي��وم  ص���ب���اح  توغي,  م��ب��روك��ة 
دولة  سفير  الماضي،  الخميس 
تونس السيد األسعد العجيلي ، 

بمكتبها بديوان الوزارة.
وكيل  االستقبال  وحضر  هذا 
الوزارة األستاذ خيري الراندي, 
التعاون  دعم  سبل  لبحت  وذلك 
مختلف  ف��ي  ال��ت��ون��س��ي  الليبي 
والفنية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��م��ج��االت 

وسبل تطويرها.
و ت��ن��اول ال��ل��ق��اء اس��ت��ع��راض 

البلدين  بين  الثقافي،  التواصل 
ال��ش��ق��ي��ق��ي��ن، وإم��ك��ان��ي��ة دع��ِم��ه 
مناقشة  إل��ى  إضافة  وتطويره، 

االه��ت��م��ام  ذات  ال��م��وض��وع��ات 
ال���م���ش���ت���رك، وس���ب���ل ت��ف��ع��ي��ل 
االتفاقيات الثقافية بين البلدين.

عن  الوزيرة  السيدة  وأعربت 
البلدين  ب��ي��ن  ال��ع��الق��ات  ع��م��ق 
على كافة األصعدة ، وخصوصا 
إلى  مشيرًة  الثقافة،  مجال  في 
ودوره  الثقافي  العمل  أهمية 
وإمكانية  العالقات,  توطيد  في 
ترتقى  ب��رام��ج  ب��ع��دة  تطويرها 
بين  األخوية  العالقات  بمستوى 

البلدين.
أع����رب سفير  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
إلى مزيد من  تونس عن تطلعه 
وتعزيز  والفني  الثقافي  التعاون 
العالقات الثقافية بين البلدين. 

ال���ت���ق���ى وزي������ر ال��داخ��ل��ي��ة 
المساعد  م��ع  م����ازن،  خ��ال��د 
الخاص للمنسق المقيم، نائب 
ليبيا  ف��ي  األم��م��ي  ال��م��ب��ع��وث 
آليات  لبحث  سيدهارت؛  ريتو 
التعاون بين الوزارة والبعثة في 
مكافحة الهجرة غير الشرعية، 
التي  العقبات  تذليل  وُس��ب��ل 
هذا  في  الليبية  الدولة  تواجه 

الملف.

ون���اق���ش ال���ط���رف���ان خ��الل 
االج���ت���م���اع ال����ذي ُع���ِق���د ي��وم 
المشكالت  الماضي،  الثالثاء 
الملف  ه���ذا  ع��ل��ى  ال��م��ت��رت��ب��ة 

محلًيا وإقليمًيا ودولًيا.
آليات  االجتماع  تناول  كما 
باعتبارها  ل��ي��ب��ي��ا،  م��س��اع��دة 
وليست  للمهاجرين  دولة عبور 
القضايا  من  وع��دد  المقصد، 

والمواضيع األمنية األخرى.
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التقى رئيس لجنة اإلدارة بشركة الخليج 
القطراني  صالح  المهندس  للنفط  العربي 
مع  بطرابلس  الماضي  االح��د  ي��وم  صباح 
السيد  الوحدة  العام لمصرف  المدير  نائب 

فوزي جدولة
صالح  المهندس  السيد  استقبل  حيث 
بشركة  اإلدارة  لجنة  رئ��ي��س  ال��ق��ط��ران��ي 
الخليج بحفاوة كبيرة مما يدل على التعاون 
مصرف  بين  والطيبة  المتميزة  والعالقة 
الوحدة وشركة الخليج العربي للنفط ، وتم 
أمور  االت��ف��اق على ع��دة  اللقاء  خ��الل ه��ذا 
تساهم بشكل كبير في حل المشاكل المالية 
والفنية بشركة الخليج وتسهيل كل الخدمات 

المصرفية لها.
ح��ض��ر ه���ذا ال��ل��ق��اء ال��س��ي��د/ أس��ام��ة 
الخليج  ال���وح���دة  ف���رع  م��دي��ر  ال���ب���دري 
والسيد/ أحمد التركي مسؤول التسويق 

بمصرف الوحدة.
وي��أت��ي ه���ذا ال��ل��ق��اء ف��ي إط���ار تحسين 
المالية  اإلج��راءات  كافة  وتسهيل  الخدمات 
لمكتب طرابلس لكي تتم بشكل سريع ودقيق 
نشاطات  على  إيجابي  بشكل  ينعكس  مما 

الشركة.

للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  أعلن   
مصطفى صنع الله، عن فقدان المؤسسة 
نحو 208 ألف برميل من الطاقة المتاحة 
ألف   285 تبلغ  التي  السدرة  خام  إلنتاج 
ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��اً، م��ت��وق��ع��ة اس��ت��م��رار ه��ذا 
خزينة  يفقد  ما  أي��ام  لعشرة  االنخفاض 
ليكون  دوالر  مليون   177 نحو  ال��دول��ة 
من  أكثر  العام  بداية  منذ  الفاقد  إجمالي 

مليار دوالر.
أع���وام ونحن  ال��ل��ه: “م��ن��ذ  وق���ال صنع 
نحتاج إلى تخصيص ميزانيات إلعادة بناء 
البُنية التحتية المتهالكة، وعلى الرغم من 
ووزارة  المتعاقبة  للحكومات  أوضحنا  أننا 
على  الحفاظ  أهمية  حالياً  والغاز  النفط 
اس��ت��م��رار م��ع��دل اإلن��ت��اج ال��ح��ال��ي وربما 
هو  يومياً  برميل  أل��ف   40 بقدر  زي��ادت��ه 
ولكننا  مواعيدها،  في  الميزانيات  تسييل 

لم نستلم درهماً واحداً”.
تقليص  أن  إل����ى  ال��ل��ه  ص��ن��ع  وأش�����ار 
جسيم،  خطأ  ه��و  وتأجيلها  الميزانيات 
أول��وي��ة  النفط  م��ق��درات  على  وال��ح��ف��اظ 
الميزانيات  تعطل  أن  م��وك��ًدا  مطلقة، 

سيفاقم مشكالت التسربات.

رئيس لجنة اإلدارة بشركة الخليج العربي للنفط 
يجتمع مع نائب المدير العام لمصرف الوحدة

الوطنية للنفط: استمرار انخفاض 
معدل إنتاج خام السدرة سيفقد خزينة 

الدولة نحو 177 مليون دوالر 

تعاون بين شركة الخليج العربي للنفط وشركة شلمبرجير/ سنسيا للخدمات النفطية
ُعقد اجتماع يوم الثالثاء الماضي بالمبنى 
الرئيسي لشركة الخليج العربي ببنغازي ضم 
الخليج  بشركة  اإلنتاج  هندسة  إدارة  من  كل 
سنسيا  شلمبرجير  شركة  و  للنفط  العربي 
السيد  من  كل  ،بحضور  النفطية  للخدمات 
خالد الحاسي مراقب هندسة اإلنتاج ، والسيد 
و  اإلن��ت��اج  معلومات  أخصائي  حويل  خالد 
السيد عوض الخفيفي منسق معلومات اإلنتاج 
و  المبيعات  مسؤول  جديه  بن  عماد  والسيد 
نسرين الجروشي مهندسة منظومات االنتاج 

البترولي بشركة الخليج العربي للنفط.
وحضر من شركة شلمبرجير السيد سراج 
بنغازي  شلمبرجير  مكتب  م��دي��ر  بوسنينه 
المعامالت  مدير  بونخيله  قيس  السيد  و 
أنس  السيد  و  بنغازي  شلمبرجير  التجارية 
بشركة  البيانات  و  الدراسات  مدير  السيوي 

شلمبرجير.
بقاعدة  الخاص  المنتج  ع��رض  تم  حيث 
اإلن��ت��اج  م��ج��ال  ف��ي  المتخصصة  ال��ب��ي��ان��ات 

متكاملة  واح���دة   Avocet منصة  لتكوين 
من  واسعة  لمجموعة  االنتاج  عمليات  تربط 

التخصصات .
وتمكن منصة Avocet من عرض وتخزين 
جميع أنواع المعلومات عن عمليات اإلنتاج - 
وبيانات السطح وجوف البئر ورأس البئر مع 
القياسات و بيانات اختبار البئر ، وتحليالت 
للمخزونات  بيانات  تقدم  كذلك   ، السوائل 
النفطية لتمكين المستخدمين من عرض وتتبع 
والميزانيات  اإلنتاج  وأه��داف  المستهدفات 
على  األخ���رى  الرئيسية  األداء  وم��ؤش��رات 
مستوى الشركة أو وحدة األعمال أو المستوى 

الجغرافي. 
األعمال  مناقشة  االجتماع  خالل  تم  كما 
التي تنفذها شركة شلمبرجير / سنسيا في 
مختلف الحقول النفطية ومدى جاهزيتها في 
توسيع هذه األعمال في الحقول تحت عملية 
التطوير، واستعمال التقنيات الحديثة والبرامج 
المجاالت  عبر  العمل  تدفقات  خ��الل  م��ن 
والمنتجات  األساسية  األنظمة  مع  والتكامل 
األخرى ، حيث يمكن للمستخدمين رؤية أداء 
الحقول في بيئة واحدة ، بغض النظر عن نوع 

الحقل أو حجمه أو موقعه.

مختصون من شركة سرت لتصنيع النفط والغاز 
يستعرضون الدراسة المكمنية لحقل االستقالل مع معهد 

النفط الليبي وشركة )D&M( االستشارية
من  المختصين  من  وف��د  ش��ارك 
النفط  وتصنيع  إلنتاج  سرت  شركة 
ال��ذي  الفني  وال��غ��از ف��ي االج��ت��م��اع 
عقد االثنين الماضي حول الدراسة 
لحقل  الرياضي  والتشابه  المكمنية 
ي��ن��ف��ذه��ا معهد  االس��ت��ق��الل وال��ت��ي 
شركة  مع  بالمشاركة  الليبي  النفط 
االستشارية  ماكنوتن  ان��د  ديقولير 

 .)D&M( األمريكية
وقد تمت مناقشة مراحل الدراسة 
المرئي  ال��ع��رض  خ��الل  المعروضة 
االستشارية  الشركة  قدمته  ال��ذي 

وتناول آخر مستجدات الدراسة. 
المختصون  أبدى  العرض  وخالل 
نتائج  ح��ول  المالحظات  من  جملة 
ال��دراس��ة،  م��ن  الخامسة  المرحلة 
الخيارات  نتائج  على  االط��الع  وت��م 
المختلفة  ل��ل��ت��وق��ع��ات  ال��م��ط��روح��ة 
الحقل  بهذا  الغاز  إنتاج  الستمرار 
بالصورة المثلى فى المرحلة المقبلة 
وكذلك مناقشة عملية اختيار أفضل 
أك��ب��ر كمية  ال��خ��ي��ارات الس���ت���رداد 

بهذا  المتبقي  ال��غ��از  احتياطي  م��ن 
المكمن. 

االستشاري  مع  االتفاق  وتم  هذا 
ع��ل��ى دراس����ة ك��اف��ة ال��م��الح��ظ��ات، 
هذه  إنجاز  سرعة  على  والتشديد 

الدراسة فى أقرب وقت ممكن. 
الدراسة  هذه  أن  بالذكر  الجدير 
االستراتيجية  ال��دراس��ات  م��ن  تعد 
ال��م��ه��م��ة ل��م��س��ت��ق��ب��ل إن���ت���اج ال��غ��از 

بالشركة. 
ضم وفد الشركة كال من: السيد 
مصطفى هماد عضو مجلس اإلدارة 
الهصيك  عبدالله  والسيد  للعمليات 
والسيد  االستكشاف  إدارة  م��دي��ر 
عبدالغني الرفادي مدير إدارة الحفر 
أحمد  والسيد  النفطية  والهندسة 
المكامن  هندسة  مراقب  المهشهش 
و االسترداد اإلضافي والسيد عصام 
الشريف والسيد حسين الوداني من 
والسيد  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
ال��س��ي��د على  و  ال��ت��ل��ي��س��ي  أس���ام���ة 

الجحاوي من معهد النفط الليبي.

المؤسسة الوطنية للنفط تحتفي بالذكرى الستين لتصدير أول 
شحنة للنفط الخام من ميناء مرسى البريقة النفطي

لتصدير  الستين  ال��ذك��رى  في 
الليبي  ال��ن��ف��ط  م��ن  شحنة  أول 
ال����ي ال��ع��ال��م ف���ي 25/أك���ت���وب���ر 
1961 المؤسسة الوطنية للنفط 
بإعتماد  ال��ذك��رى  ب��ه��ذه  تحتفي 
الملكية  ن��ق��ل  ق��ي��اس  م��ن��ظ��وم��ة 
لصادرات النفط الخام بعد نجاح 
اإلختبارات الموقعية التي أجريت 
بإشراف  الماضية  االي��ام  خ��الل 
والقياس  للتفتيش  العامة  اإلدارة 

بالمؤسسة الوطنية للنفط .
ال��م��ن��اس��ب��ة هنأ  وف����ي ه����ذه 
بالمؤسسة  اإلدارة  مجلس  رئيس 
بقطاع  العاملين  للنفط  الوطنية 
ال��ن��ف��ط ب��ه��ذه ال��ذك��رى ال��ع��زي��زة 
خ��الل  م��ن  وذل���ك  جميعا  علينا 
مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس 
إدارة شركة سرت إلنتاج وتصنيع 
اإلحتفالية  خ��الل  والغاز  النفط 
بمرسى  الشركة  بمقر  المنعقدة 

البريقة النفطي .

مثل هذا  في  ب��أن  أش��ار  حيث 
 1961 أكتوبر   25 بتاريخ  اليوم 
دش���ن ال��م��ل��ك ال��ص��ال��ح ادري���س 
الخام  من  شحنة  اول  السنوسي 
ال��دول  ال��ى  ليبيا  لتنضم  الليبي 
وقد  للنفط  والمصدرة  المنتجة 
أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
الوطنية للنفط في مداخلته على 
أن قطاع النفط قطاع واعد وأنه 
رغم الظروف االستثنائية والصعبة 
وهو  حيوي  القطاع  ه��ذا  ان  اال 
الحياة و سيظل متماسك  عصب 

جدا  عالية  بإمكانيات  وي��زخ��ر 
أو  النفط  االحتياطيات سواء  من 
الى ميزانيات  يحتاج  الغاز، فقط 
على  والتعويل  عالية  الهمم  وان 

خبرات هذا القطاع .
وق����د ح��ض��ر ه����ذا االج��ت��م��اع 
العماري  محمد  العماري  السيد 
المؤسسة،  إدارة  مجلس  عضو 
وال����ذي أش����ار أي��ض��ا م��ن خ��الل 
أول  تصدير  بأن  هاتفية  مكالمة 
الحياة  مجرى  غيرت  قد  شحنة 
طبيعة  تغير  حيث  من  ليبيا  في 

كمؤسسة  وأن��ن��ا  الليبي  ال��دخ��ل 
على  مستمرين  للنفط  وط��ن��ي��ة 

نفس النهج.
بعد ذلك تلى مدير عام اإلدارة 
والقياس خطاب  للتفتيش  العامة 
لمنظومة  ال��ن��ه��ائ��ي  االع���ت���م���اد 
دليل  الى  إستنادا  وذلك  القياس 
بقرار  المعتمد  الليبي  القياس 
المؤسسة  إدارة  مجلس  رئ��ي��س 
 2020 25أكتوبر  في   92 رقم 
ف��ي ال���ذك���رى 59 خ���الل ال��ع��ام 

الماضي.
كلمته  وف��ي  االجتماع  وخ��الل 
مجلس  رئ��ي��س  أه���دى  الختامية 
النجاح  ه��ذا  س��رت  شركة  إدارة 
وأن��ه  للنفط  الوطنية  للمؤسسة 
تكلل بعد تظافر الجهود وتكاملها 
للتفتيش  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ب��ي��ن 
والقياس وقطاع الفنية والهندسة 
وصوال  سرت  بشركة  والمشاريع 

الى هذه المرحلة.

لشركة  العمومية  الجمعية  تعلن 
االش���غ���ال ال��ع��ام��ة ب��ن��غ��ازي عن 
انعقادها يوم 2021/11/04 بمقر 
طرابلس  والتعمير  االسكان  وزارة 
االعمال  ج��دول  لمناقشة  وذل��ك 
رئيس  ك��ت��اب  ف��ي  ورد  م��ا  ح��س��ب 
رقم  للشركة  العمومية  الجمعية 
بتاريخ   )2021  . ح.1005  ت  )س 

2021/10/14ف,

المهندس بوسيف السنوسي بوسيف
رئيس مجلس االدارة ومدير عام

شركة االشغال العامة بنغازي

أعالن دعوة الجمعية العمومية 
لشركة األشغال العامة بنغازي
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بالتعاون مع اليونيسيف 

وزير التعليم يفتتح مؤسسة تعليمية ببلدية سوق الجمعة

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يقوم بجولة تفُقدية لعدد من المشاريع

الحرس البلدي سلوق يطلق حملة تفتيشية على المحال التجارية والصناعية

وزارة الصحة ُتجّهز ُمختبر طبي لفحص العينات ببلدية درنة

والتعليم  التربية  وزي��ر  افتتح 
الدكتور موسى محمد المقريف 
مدرسة خليفة الحجاجي للتعليم 
الجمعة،  ببلدية سوق  األساسي 
بعد ُخضوعها للصيانة بالتعاون 
م���ع ُم��ن��ظ��م��ة األم����م ال��م��ّت��ح��دة 

للطفولة “اليونيسيف”.
وحضر حفل  اإلفتتاح  وكيل 
ال������وزارة ل��ش��ؤون ال��ُم��راق��ب��ات 
الكبيرووكيل  محسن  الدكتور 
ال�����وزارة ل��ش��ؤون ال��م��ؤّس��س��ات 
الُمهندس علي التبروري وعميد 
البلدي سوق  المجلس  وأعضاء 
الجمعة وُمراقب التربية والتعليم 
التعليم  قسم  بالبلديةوُمدير 

بمنظمة األمم المّتحدة للطفولة 
التربية  وُمستشار  اليونيسيف 
اليونيسيف  بمنّظمة   والتعليم 

وأعضاء نقابة المعِلّمين.
قام  المدرسة  ِافتتاح  وعقب 
شملت  دية  تفُقّ بجولة  ال��وزي��ر 

ال��ف��ص��ول ال��دراس��ي��ة، وم��راف��ق 
إلى  خاللها  ِاستمع  المدرسة، 
ش����روح م���ن ال��ف��ري��ق ال��م��ك��لّ��ف 

بالّصيانة من المنظمة.
بالُمناسبة،  ل��ه  كلمه  وف���ي 
ع��َبّ��ر ال��وزي��ر ع��ن ب��ال��غ س��روره 
أُقيمت  التي  يانة  الِصّ النتهاء 
للمدرسة، وقّدم الشكر لمنظمة 
األمم المّتحدة للطفولة لتعاونها 

الُمستمر مع الوزارة.
بدوره، أّكد ُمدير قسم التعليم 
بمنظمة األمم المّتحدة للطفولة 
الشراكة  ُعمق  فرحعن  إبراهيم 
بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف 
في ُمختلف البرامج  التعليمية. 

لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  ق��ام 
بوجواري  عمران  الصقر  المهندس  بنغازي 
داخل  المشاريع  من  لعدد  تفُقدية  بجولة 
البلدية ضمن أعمال لجنة إعادة االستقرار 
مدير  الجولة  خالل  رافقه  بنغازي  لمدينة 
السيد/م.  بالبلدية  ال��م��ش��روع��ات  مكتب 
تنفيذ  زيارة مشروع  تم  الكزة حيث  أسامة 

على  وأط��ل��ع  سلوق  بنغازي  طريق  ازدواج 
سير العمل الُمتمثل في فتح مسار اإلزدواج 

وأعمال التسوية .
تنفيذ  زي��ارة مشروع  الجولة   تم  خالل  كما 
وأع��م��ال  ال��خ��ام��س  ال��دائ��ري  ال��ط��ري��ق  إزدواج 
الرصف القائمة والرصيف بين ازدواجي الطريق 

وتركيب أعمدة اإلنارة بالطاقة الشمسية. 

التسييري  المجلس  هذا وأصدر  رئيس 
التقيد  ض���رورة  ب��ش��أن  تعليماته  للبلدية 
البدء  وسرعة  للمشروع  الزمني  بالبرنامج 
في القاطع الثاني الواصل من طريق المطار 
"جزيرة  ال��س��الم  ح��ي  دوران  ج��زي��رة  حتى 
مسار  في  العوائق  جميع  وإزال��ة  الطيارة" 

الطريق. 

اط��ل��ق��ت دوري�������ات ج��ه��از 
ال��ح��رس ال��ب��ل��دي ف��رع سلوق 
المحال  على  تفتيشية  حملة 
داخ��ل  والصناعية  التجارية 
ال���م���دي���ن���ة،ش���م���ل���ت م��خ��اب��ز 
وم���ط���اع���م وص�������االت م����واد 

غذائية.
لوكالة   _ تصريح  وف��ي 
األنباء الليبية _ قال رئيس 
الحرس  بمديرية  اإلع��الم 
ال��ب��ل��دي ب��ن��غ��ازي ال��م��الزم 
“م���ح���م���د ال���ع���ب���ي���دي”أن���ه 
ق����د ت����م خ�����الل ال��ح��م��ل��ة 
العديد  ضبط  التفتيشية 
القانونية  المخالفات  من 
والصحية، من مواد منتهية 

مهن  وم��زاول��ة  الصالحية 
ب����دون ت���راخ���ي���ص، وع���دم 
إج������راءات صحية  ت��وف��ي��ر 
وال��م��ت��م��ث��ل��ة ف���ي ال��ش��ه��ادة 
استغالل  وكذلك  الصحية، 

األرصفة وعرض المنتجات 
الغذائية عليها.

تم  “العبيدي”أنه  أك��د  كما 
لمكتب  ال��م��خ��ال��ف��ي��ن  إح��ال��ة 
اإلج��راءات  التخاذ  مخالفات 

القانونية الالزمة حيال ذلك، 
وإي���ق���اف ح��ال��ة ال��ت��ج��اوزات 
على  للمحافظة  والمخالفات، 
المواطنين  وس��الم��ة  ص��ح��ة 

داخل المدينة. 

استقبل السيد فرج بوالخطابية رئيس 
المجلس التسييري لبلدية طبرق السيد 
العليا  المفوضية  رئيس  السائح  عماد 
لإنتخابات لبحث ُسبل التعاون ما بين 
والمفوضية  ال��ب��ل��دي��ات 
إلن����ج����اح اإلن���ت���خ���اب���ات 
على  واإلط���الع  القادمة 
اي عراقيل تواجه البلدية 

ومديرية األمن .
ح����ض����ر اإلج����ت����م����اع 
التسييري  المجلس  أع��ض��اء  ال��س��ادة 
بوطابونة  عبدالكريم  ط��ب��رق  لبلدية 
البلدية  ديوان  ووكيل  ام��داوي  ومنصور 
السيد مسعود الوهراني و مدير األمن 
المكلف   المقدم سامي إدريس و رئيس 
طبرق   م��دي��ن��ة  ف��ي  المفوضية  مكتب 

السيد جمعة جبريل 
طبرق  بلدية  دور  على  السائح  وأك��د 
في كل المجاالت و التطلع  إلى تعاون 

مثمر .

سلَمت بلدية   سبها  هيئة السالمة 
إطفاء   شاحنات  ث��الث  ع��دد  الوطنية  
وشاحنة لمطار سبها الدولي بدعم من 
المبادرة الليبية اإلنتقالية وذلك بحضور 
البلدي  المجلس  أعضاء 
جماعة  /أبوبكر  السيد 
ع��ب��دال��ل��ه   / وال���س���ي���د 

األمين. 
م����ن ج���ان���ب���ه���م أث��ن��ى 
المجلس   أعضاء  السادة 
على كل من سعى في توفير الشاحنات 
ال��ت��ي ت��س��اه��م ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ف��ي دع��م 
البلدية  داخ��ل  الوطنية  السالمة  هيئة 
وممتلكات  أرواح  إلنقاذ  بعملهم  بالقيام 

المواطنين.
ك��ب��ادرة  السائقين  ت��ك��ري��م  ت��م  ك��م��ا   
دعم وتشجيع لهم على مجهوداتهم في 

إيصال الشاحنات .
ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر إن إج��م��ال��ي ع��دد 
هو  الليبي  للجنوب  المقدمة  السيارات 
التالي     النحو  على  موزعة  سيارات    6

)4 سبها - 1 الشاطئ 1- أوباري(

بوالخطابية يستقبل رئيس 
المفوضية العليا لالنتخابات لبحث 

ُسبل التعاون ما بين البلديات

بدعم من المبادرة الليبية االنتقالية 
بلدية سبها تستلم "4" شاحنات إطفاء

الوطنية  بالحكومة  الصحة  وزارة  جّهزت 
مختبًرا طبياً لفحص العينات لحاالت اإلشتباه 
لفيروس كورونا المستجد بمستشفى الوحدة 

التعليمية  ببلدية درنة .
وذكرت الوزارة أنه تم تهيئة مبنى عزل تابع 
الفحص  عمليات  إجراء  لتسريع  للمستشفى 

اليومي داخل المدينة.
المختبر  تجهيز  أن  على  ال���وزارة  وأك��دت 
يأتي دعًما للجهود التي تُبذلها الوزارة إليجاد 
كورونا  فيروس  لمجابهة  فّعالة  تحتية  بنية 

المستجد .
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رئيس حكومة الوحدة الوطنية  يفتتح ورشة عمل
)شراكة القطاع الخاص والعام في مجال خدمات وصناعة الطاقة(

إفتتاح معرض بنغازي الدولي للصناعات والُمنتجات 2021

■ متابعة وتصوير: نورية 
نعيمة   - ال��رن��ي��ن  رم��ض��ان 

المصراتي
افتتح رئيس  حكومة الوحدة 
عبدالحميد  السيد/  الوطنية 
اإلقتصاد  وزيري  رفقة  الدبيبة 
والنفط  صباح يوم األثنين 25/ 
كورنتيا  بفندق   2021  /10
بمدينة طرابلس فاعليات ورشة 
القطاع  )ش��راك��ة  بعنوان  عمل 
ال���خ���اص وال����ع����ام ف���ي م��ج��ال 

خدمات وصناعة الطاقة(  
ح��ض��ر ف��اع��ل��ي��ات ال���ورش���ة 
المجلس  إدارة  مجلس  رئيس 
والطاقات  والغاز  للنفط  الليبي 
إدارة  مجلس  ورئيس  المتجددة 
الشركة الليبية للحديد والصلب  
وتهدف الورشة  لتوطيد أُسس 
القطاع  ش��رك��ات  بين  ال��ت��ع��اون 
ال���ع���ام وال���خ���اص وال��ش��رك��ات 
في  دوره���م  وتفعيل  النفطية  
تطوير اإلقتصاد الليبي بالتعاون 
والتجارة  اإلقتصاد  وزارة  م��ع 
وال��م��ع��ادن  ال��ص��ن��اع��ة  ووزارة 
والجهات  الداعمة  والشركات 

الحكومية .
النفط ودوره الفاعل  

الفاعل للشركات  الدور  وعن 
الرفع من خدمات  النفطية في 
قطاع النفط عن طريق التعريف 
بقدرات شركات القطاع الخاص 
النفطية  والمشاريع  والشركات 
وتمكين  المستقبلية  والخطط 
القطاع الخاص من الدخول إلى  
والسعي  النفطية  العمل  س��وق 

إلى منافسة الشركات األجنبية 
والعالمية  

تحدث وزير النفط المهندس 
م��ح��م��د ع����ون  وه���وأح���د أب��رز 
الداعمين والمشجعين   للقطاع 
ال��ن��ف��ط��ي  ال���خ���اص ب��ال��دول��ة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة: اش���ج���ع وب���ك���ل ق��وة 
وبدون تردد الشركات   لدخول 
في  الخاص  القطاع  الشركات  
النفطية  منها  م��ج��االت   ع��دة 
ليبيا  أن  حيث  النفطية  وغير 
وغير  الطبيعية  بالثرواث  غنية 
بصبح  وب��ال��ت��ال��ي  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ب���اإلم���ك���ان إش������راك ال��ق��ط��اع 
التقنية  توفر  وض��رورة  الخاص 
والشروط  واإلنضباطية  العالية 
المحددة  للمواصفات والمعايير 
العالمية من أولويات  الشركات  
ال��خ��اص��ة ك���ي ت��ح��ق��ق ال��ن��ج��اح 
وب��ال��ت��ال��ي اإلل���ت���زام ب��ه��ا ش��رط 
أساسي لذا اليمكن التهاون في 
المواصفات  هذه  علي  الحفاظ 
إلنه  الناس  واقحام  والمعايير 
الليبية  للدولة  الوحيد  المخرج 

للتقليص من  اقتصادها  وتنمية 
نسبة البطالة.

الشركات  إن   : ق��ائ��اًل  وت��اب��ع 
تفرض  أن  تستطيع  ال��خ��اص��ة 
ن��ف��س��ه��ا ب���ق���وت���ه���ا  ف����ي ق���وة 
وقوة  لديها  التي  الفنية  العمالة 
وانظباطها  وإنجازها  معداتها 
وعلي  الوقت  علي  والمحافظة 
م���ات���م ت��ق��دي��م��ه م���ن ع���روض 
واإلي���ف���اء وال��ت��ق��ي��د ب��ه��ا وع��دم 

التهاون والتكاسل فيها  .
ال��ط��اق��ات ال��م��ت��ج��ددة ودف��ع 

عجلة اإلقتصاد 
ف����ي س����ي����اق م���ت���ص���ل ق���ال 
الطاقات  إدارة  مجلس  رئيس 
عبدالحميد  الدكتور  المتجددة 
ال��ش��وال��ي: إن إق��ام��ة ال��ورش��ة 
العمل  ومتابعة  لتحريك  ج��اء  
في مجال الطاقة بصورة عامة 
والطاقات  النفط  طاقة  خاصة 
ارت��أوا  أنهم  حيث  المتجددة  
ف��ي ب��رن��ام��ج ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
2000ميغاوات  ستنفد  بأنها 
ومشاريع  الشمسية   للطاقة 

استثمارية تقدر بالمليارات في 
سيتم  المتجددة  الطاقة  مجال 
توظيفها لهذا الغرض وهم على 
على  لإشراف  اإلستعداد   أتم 

هذه األعمال .
مشيراً إلى الجهاز يسعي إلى 
وبصدد  ميغاوات   170 تنفيذ 
الرئيسة  المستندات  تجهيز 
لهده المشاريع اماًل في طرحها 
القادمة   ال��م��دة  خ��الل  للتعاقد 
الحكومة  ت��وص��ي��ات  علي  ب��ن��اء 
في  التفاوض  علي  وموافقتها 

هذا المجال  .
أُفق خالقة لتنمية مستدامة 

م���ن ج��ان��ب��ه أض����اف رئ��ي��س 
الليبية  الشركة  إدارة  مجلس 
ل��ل��ح��دي��د وال��ص��ل��ب د.م��ح��م��د 
الشركة  إن  الفقيه  عبدالملك 
هي الراعي الماسي  والرئيسي 
متفاؤلون  أن��ه��م  ال��ورش��ة  ل��ه��ذه 
بدرجة كبيرة  ويتوقعون انعقاد 
ورشة عمل أخرى الحقاً سيكون 
لها  مساهمة كبيرة في إعطاء 
ال��ف��رص��ة وف��ت��ح اآلف����اق أم��ام 
القطاع الخاص ليتولى جنبا إلى  
قيادة  ال��ع��ام  القطاع  م��ع  جنب 
ومشاريع  اإلق��ت��ص��اد  وم��س��ي��رة 

التنمية في ليبيا.
إل��ى أن  م��ن خالل  م��ش��ي��راً 
رئيس  م��ع��ال��ي  لكلمة  س��م��اع��ه 
الحكومة  ب��أن  ي��رى  الحكومة 
ستوف تدعم بشكل كبير مسيرة 
قيادة  ليقتحم  الخاص  القطاع 
القطاع  ج��ان��ب  إل���ى  اإلت��ص��ال 

العام

الخميس  ي���وم  م��س��اء  أف��ت��ت��ح 
الدولي  بنغازي  معرض  الماضي 
 2021 والُمنتجات  للصناعات 
بحضور عضو المجلس التسييري 
فرج  أح��م��د  م.  ب��ن��غ��ازي  لبلدية 
المعنوي  التوجية  ومدير  الطيرة 
بالقوات المسلحة العربية الليبية 
ومراقب  المحجوب  اللواء-خالد 
السيد/جمعة  بنغازي  اإلقتصاد 
بنغازي  معرض  ومدير  الرقاص 
ال���دول���ي س��ل��ي��م��ان ال��ب��رع��ص��ي 
والسيد حسن زكي رئيس مجلس 
جيت  اي��ج��ي��ب��ت  ش���رك���ة  إدارة 
واليونان  إيطاليا  دول  وقناصل 
وم��ص��ر وف��ل��س��ط��ي��ن وع����دد من 
الشركات ورجال األعمال  مدراء 

المصريين والليبيين .
المعرض  ف��ي  وتُ��ش��ارك  ه��ذا 
شركات ليبية وجزائرية ومصرية 
المجاالت  ف��ي  عاملة  وتونسية 
والمواد  البناء  وم��واد  الصناعة 
ال��غ��ذائ��ي��ة إض���اف���ة إل���ى م��ج��ال 

السياحية . 
وأش������اد ب��ع��ض ال��م��ش��ارك��ي��ن 
ب��ال��ف��رص االس��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي 
اتاحها المعرض لتبادل الخبرات 
مصر  بين  التجارية  واألنشطة 
ول��ي��ب��ي��ا. ي��ذك��ر ب���إن ال��م��ع��رض 
نوفمبر   6 ي���وم  ح��ت��ى  ي��س��ت��م��ر 
تنشيط  إل���ى  وي��ه��دف   2021
والتجارية  اإلقتصادية  الحركة 

في المدينة .

عقدت مفوضية المجتمع المدني فرع 
وزارة  بمقر  الماضي  األح���د  طرابلس 
ع��دداً  ض��م  موسعاً  اجتماعاً  السياحة 
المقيدة  المدني   المجتمع  من منظمات 
 ، العزيزية   جنزور،   ، )ت��اج��وراء  بالفرع 
سوق الجمعة(  وفروع منظمات المجتمع 
 ، )بنغازى  ليبيا   مستوى  على  المدني  
العجيالت  ورشفانة ، صرمان ، صبراتة 
، الزاوية  ،براك الشاطى ، سبها ، مرزق( 
وبحضور أكاديميين وحقوقيين ومهتمين 

بالشأن المجتمعى. 
مجلس  ق��رار  لمناقشة  االجتماع  جاء 
األمن رقم ) 1325 ( لدعم المرأة  ووضع 
خطة وطنية لمساندة المرأة ومشاركتها 
مع  مايتماشي  وف��ق  ال��س��الم  ُص��ن��ع  ف��ي 
ال��ش��ري��ع��ة اإلس��الم��ي��ة ووف���ق ال��دس��ت��ور 
والقانون الليبي وذلك بعد أن تم اإلعالن 
مبادرة  إط��الق  ع��ن  اكتوبر  شهر  مطلع 
لتطبيق  الوطنية  الخطة  وتبني  إع��داد 
قرار مجلس األمن رقم ) 1325 ( لدعم 
الوحدة  حكومة  رئيس  بحضور  ال��م��رأة 
و  الدبيبة  الحميد  عبد  السيد  الوطنية 
النائب بالمجلس الرئاسي السيد  موسى 

الكوني . 
أُخ��ت��ت��م اإلج���ت���م���اع  ب��وض��ع ع��دة 
ُمرتقب  لقاء  ترتيب  أبرزها  توصيات 
مع وزير شؤون الدولة للمرأة ومناقشة 
الشريعة  علماء  هيئة  ووض��ع  الخطة 
والقانونين من ضمن فريق الخطة مع 
المقيدين  المدني  المجتمع  منظمات 

بالمفوضية

بمشاركة فروع منظمات المجتمع المدني على مستوى ليبيا 

مفوضية المجتمع المدني فرع 
طرابلس ُتناقش قرار مجلس األمن 

رقم )1325( لدعم المرأة
المهندس محمد عون وزير النفط

رئيس مجلس ادارة الشركة 
اللبية للحديد والصلب الدكتور 

محمد عبدالملك الفقيه
غرفة التجارة والصناعة بالجبل 

الهندس الطاهر الحويه

رئيس مجلس ادارة الطاقات 
المتجددة الدكتور 

عبدالحميد الشوالي

مدير عام هيئة دعم 
وتشجيع االستثمار عبد 

العزيز الشاوش
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ثقافية

وزارة الثقافة ُتنظم أصبوحة شعرية تحت شعار 

 “القصيدة الشعبية .. ودورها في األلفة الوطنية”

 المعلمة “سدينة علي أبسيس” ُتشارك في 
التصفيات النهائية لبطولة العالم للمبدعين العرب

جلسة حول القضايا المتعلقة بالحقوق الرقمية والحق في الخصوصية

نظمت وزارة الثقافة والتنمية 
ال��م��ع��رف��ي��ة ب��م��س��رح ال��ك��ش��اف 
شعرية  أص��ب��وح��ة  ب��ط��راب��ل��س، 
الشعبية  “القصيدة  تحت شعار 
.. ودورها في األلفة الوطنية”، 
بمشاركة عدد من نُخب الشعراء 
المدن  رب��وع  كل  من  الشعبيين 
األلفة  مبادرة  إطار  الليبية، في 
وزي��رة  أطلقتها  التي  الوطنية 
المعرفية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 

مبروكة توغي.
الشعرية  األصبوحة  وحضر 
خيري  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  وك��ي��ل 
مجلس  وع��ض��وي  الراندي, 
ال���ن���واب ح��س��ن ال��ب��رغ��وث��ي، 
وع��م��اد راف���ع، وال��ق��ائ��د العام 
والمرشدات  الكشافة  لحركة 
الدكتور فرج محمد بن سليم، 
السياسي لمجلس  والمستشار 
الشريف,  م��ح��م��د  ال�������وزراء 
والشعراء  األدب���اء  من  ولفيف 

بالشأن  والمهتمين  والمثقفين 
الثقافي.

األصبوحة  هذه  في  وألقيت 
الشعر  ق��ص��ائ��د  م���ن  ال��ع��دي��د 
ال��ش��ع��ب��ي؛ ال��ت��ي ت��ن��اول��ت في 
وص��ون��ه  ال��وط��ن  ح��ب  مجملها 
على  جموعه  وأل��ف��ة  وحمايته 
وال��ت��ع��اون  وال��ت��س��ام��ح،  المحبة 
ون��ص��رت��ه ض���د ك���ل األع�����داء، 
لكوكبة من الشعراء من مختلف 
ربوع ومدن ليبيا منهم: الهاشمي 

الوحيشي,  ك��ري��م  المهروف, 
صقر  عمر  صالح,  بن  رمضان 
العافية,  بيت  أمين  الرجباني 
سيف عقوب, عياد عبد الجليل, 
زعيم محمد زعيمه, علي رحيم, 
العاطي  عبد  الفقي,  أش���رف 
النايف, إبراهيم دبوب, سليمان 
البوزيدي, سليمان بركة, صالح 

الرويد, علي أبورزيزة.
من  ع���دد  فيها  ش���ارك  ك��م��ا 
وهم  الشرف  كضيوف  الشعراء 

حسين   – ال���ح���راري  :م��ح��م��د 
 – قتبي  ال��ت��وات��ي   – الرجباني 
محمد   – ال��ص��وي��ع��ي  م��ح��م��د 
ب���ال���ق���اس���م ال���م���ش���اي- ن��ص��ر 

العماري.
المشاركين  ال��ش��ع��راء  وق���ّدم 
لوزيرة  الشعبيين  الشعراء  درع 
التي  للجهود  تقديًرا  الثقافة، 
تُبذلها الوزارة في دعم الشعراء 
وال��م��وروث  بالثقافة  والنهوض 

الثقافي .

علي  “سدينة  الفاضلة  المعلمة  تأهلت 
أبسيس”؛ لتمثيل دولة ليبيا في التصفيات 
العرب  للمبدعين  العالم  لبطولة  النهائية 
وال��ت��ي تُ��ن��ظ��م س��ن��وًي��ا م��ن��ذ ع���ام 2010 

بالعاصمة البريطانية لندن.
هذا وستكون مشاركة المعلمة “سدينة 
علي أبسيس”؛ وهي إحدى معلمات قطاع 
التربية والتعليم ببلدية المرج،  للمنافسة 
على لقب “أفضل مبادرة عربية عالمية” 
ال��ت��رب��وي  ال��م��ج��ال  ف���ي  ل��ل��ع��ام 2021 

التعلم بشغف   .. المعرفة  بعنوان “بستان 
واكتشاف “.

يُشار إلى أن التصفيات النهائية لبطولة 
برعاية  تنظم  ال��ع��رب  للمبدعين  ال��ع��ال��م 
أول  وه��ي  العالمية،  العربية  المجموعة 
مؤسسة في العالم تقوم بتنظيم المسابقات 
والمنافسات اإلبداعية على مستوى العالم، 
بين المبدعين العرب في مختلف مجاالت 
اإلبداع اإلنساني المختلفة، والتي ستنطلق 

خالل شهر نوفمبر القادم. 

الديوان - وال
ي���وم الخميس  ب��ن��غ��ازي م��س��اء  ب��ب��ل��دي��ة  أق��ي��م��ت 
المتعلقة  القضايا  ح��ول  ح��واري��ة  جلسة  الماضي، 
والتي  الخصوصية،  في  والحق  الرقمية  بالحقوق 
هذا  به  يُجرم  قانون  بحقها  النواب  مجلس  أص��در 

الفعل.
هذا وتناولت الجلسة التي أقيمت بمقر شركة ُدربة 
للتدريب والتطوير واالستشارات ببنغازي، االنتهاكات 
من  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  تحدث  التي 
رادع  بحل  والمطالبة  الحسابات،  وقرصنة  تهديد 

وقانوني لحماية الحسابات الخاصة.
ال��زووم كال  الجلسة عبر منصة  في  وقد شارك 
حنين  واألس��ت��اذة  أب��وس��ل��وم،  محمود  الدكتور  م��ن: 
محمد  والمذيع  الغزالي،  علي  والمهندس  بوشوفه، 
الدينالي، تحدثوا خالل مداخالتهم عن السياسات 
التي تتبناها شبكات وتطبيقات التواصل االجتماعي 
في العالم، مستدلين بذلك ما حصل للرئيس األسبق 
من  ت��رام��ب،  رون��ال��د  األمريكية  المتحدة  للواليات 
إغالق لحساباته الخاصة، والشروط الجديدة التي 

استحدثها تطبيق فيسبوك وواتساب.
كما شارك أيًضا في الجلسة مدير مكتب الثقافة 
بوغرارة،  محمد  الدكتور  بنغازي  المعرفية  والتنمية 
والتنمية  الثقافة  له دور فّعال في تطوير  لما  وذلك 
على  االت��ف��اق  إل��ى  الجلسة  وخلصت  بنغازي.  ف��ي 
الثقافة  ومكتب  ُدرب��ة  شركة  الطرفين  بين  التعاون 
القريب  المستقبل  في  توقيع  يتم  أن  وعلى  بنغازي، 
بين  تكامل  وجود  على  والعمل  تفاهم،  مذكرة  على 

القطاع العام والخاص.
وقال رئيس قسم اإلعالم بهيئة تشجيع االستثمار 

السياسية  للتنمية  الليبية  للمنظمة  التنفيذي  ومدير 
الليبية  األنباء  لوكالة  العمري – في تصريح  محمد 
– إنه تم تطرق خالل الجلسة لحقوق الرقمية والتي 
أن  من  استغرابه  عن  معرًبا  للعالم،  متصدرة  باتت 
الميديا  فهي  الرقمية،  الحقوق  يعرف  ال  من  هناك 
فيسبوك  منها  التواصل،  منصات  في  اإللكترونية 

وتويتر وواتساب.
المعلومات  بهذه  التحكم  أن  العمري،  وأض��اف 
الهائلة والتي تُدار حول العالم في الهواء اإللكتروني، 
لعدم  وذل��ك  للخصوصية  انتهاك  في  تسبب  والتي 

وجود قانون رادع لهذه التصرفات.
وأش���ار العمري إل��ى أن��ه “الب��د م��ن رف��ع قضايا 
ال��دول  في  لألسف  ولكن   الكبرى،  للدول  عالمية 
على  ال��ق��درة  لها  ليس  وال��ت��ي  ليبيا،  منها  العربية 
فوجب  المستوى،  هذا  على  القضايا  هذه  مثل  رفع 

التحذير والتنبه للحقوق الرقمية”.
وطالب العمري بالدفاع عن خصوصية المواطنين، 
لحماية  ال��ب��واب��ة  ح����ارس  م��ن��ص��ة  بتفعيل  وذل����ك 
الحسابات، وذلك عبر إنشاء بوابة إلكترونية تُراقب 

داخل  وال��واردة  الصادرة  الهائلة  المعلومات  جميع 
والمجتمعي  القومي  األم��ن  على  للمحافظة  ليبيا، 

للبالد.
البشري  الطب  في  المتخصصة  قالت  بدورها، 
ق���درات  وتنمية  ل��ل��دع��م  خ��واط��ر  منظمة  ورئ��ي��س 
“ناقشنا  الجريبي:  هبة  السيدة  وال��م��رأة  الشباب 
ف��ي مجلس  ق��ان��ون ص��در  أه��م  الجلسة  ف��ي ه��ذه 
وحق  ال��رق��م��ي،  التعبير  بحقوق  المتعلق  ال��ن��واب، 
انتهاك حق  مثل  الليبي؛  للمواطن  المعلومات  سرية 
استقرار  وزعزعة  والتعبير،  الخصوصية  في  الغير 
للمواطنين،  االجتماعي  النسيج  وخرق  الدولة،  أمن 
فهذا  والتشهير،  والقذف  السب  ارتكاب جرائم  في 
وق��ذف  س��ب  ف��ي  تسبب  م��ن  ك��ل  سيُعاقب  القانون 

وتشهير للمواطن”.
المدني؛  المجتمع  مؤسسات  الجريبي  وطالبت 
للجهات  بتوصيات  والخروج  القانون  هذا  بمناقشة 

التشريعية.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، ق���ال ال��م��درب وع��ض��و هيئة 
ل���وزارة  ال��ت��اب��ع  ال��دب��ل��وم��اس��ي  بالمعهد  ال��ت��دري��س 

“جاءت  أبعيص:  سالم  الدولية  والجامعة  الخارجية 
لما  ال��ح��واري��ة،  الجلسة  ه��ذه  إلق��ام��ة  الفكرة  ه��ذه 
نشاهده من تداعيات على مستوى الدولي أو المحلي 
من انتهاك للخصوصية، وحجب بعض المواقع على 

بعض األشخاص”.
إلى  نحتاج  ليبيا  ف��ي  “نحن   : أبعيص  وأض���اف 
إل��ى ردع ألن��ه في  ال��ح��ق��وق، ون��ح��ت��اج  ضبط ه��ذه 
المنطلق  هذا  ومن  التكنولوجيا،  الستخدام  إس��اءة 
مختلفة،  أعمار  ومن  الفئات   جميع  استهداف  تم 
والتطرق  ال��ح��واري��ة،  الجلسة  ه��ذه  ف��ي  للمشاركة 
الرقمية،  الحقوق  في  الدولي  القانون  اإلط��ار  إلى 
واإلطار الوطني أو القوانين الوطنية التي تُنظم هذا 

الموضوع”.
المحامية  تحدثت  القانوني؛  الجانب  ف��ي  أم��ا 
والناشطة السياسية ورئيس مؤسسة قيادات ليبيا من 
أجل السالم والتنمية السيدة هند الجريبي، إن هذا 
التي  الجرائم  الكثير من  القانون كفل بمعاقبة على 

تنتهك حقوق الخصوصية، والجرائم االقتصادية.
وقالت الجريبي إن صدور هذا القانون في هذا 
بأن  البعض  يخشى  ولكن  محموًدا  يُعتبر  ال��وق��ت؛ 
واآلليات  الضمانات  يضع  ال  القانون  هذا  إص��دار 
انتهاك  الالزمة والتي قد تستخدمها السلطات في 
المراسالت  على  بالمراقبة  للقيام  المواطن،  حقوق 
التي  والمكالمات   المحادثات  وس��ري��ة  الخاصة، 

يُجريها.
يتطلب  األم��ر  أن  ه��ذا  إل��ى  الجريبي،  وأش���ارت 
القضائية،  الجهة  أو  العامة  النيابة  من  أمر  صدور 
حمايتها  يتم  حقوق  هناك  تكون  أن  تستطيع  حتى 

وأيًضا ضمانات للمحاكمة العادلة. 

الجفرة  ببلدية  ه��ون  بمدينة  تختتم 
الفضي  اليوبيل  دورة   األح���د   ال��ي��وم 
ل��م��ه��رج��ان ال��خ��ري��ف ال��س��ي��اح��ي  في 
والتي  والعشرين   الخامسة  نسخته  
بدأت منذ يوم الخميس الماضي، تحت 

شعار "خريفنا ينشد سالما للوطن  ".
بتقديم  المهرجان   ب��رام��ج  وب���دأت   
والمسابقات  والتراثية  الفنية  العروض 
واسعة  بمشاركات  والرياضية  الثقافية 
بمشاركة  ليبيا   مناطق  مختلف  م��ن 
فنية  فقرات  قدمت  فولكلورية  ف��رق  
ورقصات شعبية  وعروض لالبتكارات 

في المقتنيات التقليدية .
 ونظمت على هامش ايام المهرجان 
التشكيلة  للفنون  مختلفة  فنية  معارض 
كالرسم والنحت و للصناعات الحرفية 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ول���وح���ات اس��ت��ع��راض��ي��ة 
للمثقفين  وملتقى  الشعبية،  للفروسية 
وال��ك��ت��اب وال��ش��ع��راء م��ن ان��ح��اء ليبيا، 
للكبار  التقليدية  ل���الزي���اء  وع����روض 

والصغار.

اختتام فعاليات مهرجان الخريف 
السياحي بمدينة هون في نسخته 

الخامسة والعشرين
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

اختر خليال
تَنسى الذي أحببت حال حيُوله 
ما بينه وفؤادَك الصافي األشم 
ذاك الذي يرتاُع عندك مفعما 
يقتات من فرح لديك يُحال غم 
في األوج من أحببت عندك بلسم

في الولج يظهر ذلك السم األصم 
ما إن يضيق الصدر فارجع خطوة
وانظر أََهمَّ إليك إن كنت األهم 

أم أنه كالبعض فينا نوازٌل
حمٌم على شغف تزيد الهّم هم
أحبب فإّن الحب شيء رائع 
لكّنه في غير موضعه األلم 
أحِبْب إذا ما كان قلبك نيرا 
ال تجعلّن القلب يخبو بالندم 
أحبب وال تخنع لبغٍض مرة 

ما عاَت شخص في فؤاد من عدم 
فاختر خليال لست تندُم قربه

ذا الخلق ال من للروافد قد هدم
نحن الذين اخترنا َجرَح قلوبنا 
والُجرح ممن قد نحب بدون دم

ما ذنب النفس انها قادرة على جذب كبائر 
العراقيل خلف اساور الشفاء !

شفاء النفس: كلمة ساذجة تأخذها هراء القلوب 
وكانها اضحوكة بشرية نهون بها على نفوسنا، 

لنترك اثر طيب بيننا.
شفاء النفس ليس اال جمالية نفسية تتمحور 

خلف اجتياز البشر لنقطة البداية بداية الحديث 
والمشاعر واللقاء والتوافق والتجذاب!

شيء ياتي مبكرا و قد متأخًرا ولكنه يتركز حول انين 
القلب و يعالج الثغرات النصفية بشفاء بسيط جدا.
الذنب ذنب الهواء عندما يباعد الخوف من 
قلوبنا ذنب الحياة على تالشى اجسادنا، ال 

نتشافى وقتها بل نترك اثر الهدم داخلنا و نبعد 
السالم من ذنوب قلوبنا.

التعلق يهدم النفس للحياة ياخذنا لنقطة النهاية 
دائما. يمنع البدايات من البدء من جديد، 

ويصرف مشاعر التعايش داخلنا ! 
التعلق ُمفسد للعقل قبل القلب . 

يالله من هذا الشعور المبطن بمشاعر فشل 
وخوف و ألم !

نحن اشخاص ُمسيرين وليس ُمخيرين مشاعرنا 
مسيرة قلوبنا كذلك حياتنا تختار  الفرص دائما. 

قد تصبح اوقاتنا ممتلئة بافكار التحيز بين 
المشاعر والتجربة، قد نهمل الواقع فقط لندرك 
اننا نجتاز الال واقع و نتجرأ إلدخال العراقيل 

لحياتنا وكاننا ال نعرف كيف نبدا دائما!
لماذا نبدا؟

قد تكون قصص لم تنتهي أو نهايات تحتاج 
البداية من جديد؛ قد تكون النهايات غير 

مالئمة لهذا االجتياح الفكري من التقبل والعدم
العدمية والحتمية ليست اال مطاف بعيد االجل 
لبعض االشخاص الغير قادريين على الحفاظ 

على مشاعرهم داخل القصص الوهمية.
القصص الحقيقة تكون بمشاعر ابدية وليست 

حتمية.
لهذا ندفع الخوض دائما ولو لم نكن قادرين 

ولكننا نترك اثر لمن يهمه االمر !
- عقدنا فتعاقدنا
- جذبنا فتجاذبنا 
- اهملنا فا افلتنا
- عتبنا وتعايشنا
- اغلبنا فا ادركنا

- صدمنا فا تصادمنا
- سيرنا فاخترنا

- خيرنا فا تالشينا
- شبكنا فا تعاهدنا

فسالم عليكم وعلى ما في قلوبكم لنا .

■ بقلم :محمد ساسي العياط 

هذيان مشاعر

ك��اليه

■ بقلم : وصال جمال 

■ بقلم : جبريل ادبيش

أرض  قدميها  داَس���ت  عليِهما  ��اب  ال��بَّ أغ��ِل��ق 
ِبأنها ستعيُش فيه،،  يوماً  تتخيل  لْم  التى  البيت 
ليالي  نامت  َقلِبها  على  البيُوِت  أغلى  كان  بيًت 
عديدة فيه،، َضِحكْت ِمن قلِبها أّحبْت و إنْحبت 
ِلتكون  الي�وم  تدلفُه  أّن  ولِكن  البيت  ه��ذا  في 
صاحبتُه الثانية فهذا أمر يفوْق طاقتَها ،، إرتمت 
ثقلها على أول أريكٍة وجدتها ُقبالتَها أخفضت  بُِ
َعينَاها وراحت تنظُر لخاتم زواِجها و للحنِة التى 
بت يداها ،، جلسْت عُروس بدوِن قلٍب وروح  خضَّ
،، ُفستانها األبيض ، َطرحتُها البَّراقة ،، األضواء 
ِبوجِعها و  ِم�ْن َحولها يُذِكرها  الَخاِفته كل شيء 

ألِمها ،،
وَضع المفاتيح على الِمنضدة الصغيرة إّقترب 
ِمنَها بهدوٍء،، إنتفَض جسدُها َقامْت ِم�ْن مقَعِدها 
ِبغضٍب  ل�ه  ونظرْت  للَخلف  َخ��ط��واٍت  تراجعت 
باكي  بصوٍت   ،، الدمع  ال  ال�دم  ت��ذرُف  وعيناها 

ُمرتدى ثوب الشجاعة َقالْت لْه:
يا عمر  اإلقتراب مني  تفكر في  أن  إياك   _

أحذرك 
ِم�ْن  مندياًل  أخرج  عرقاً  يتصَبُب  جبينه  بدأ 
جيب ِبنطاله و إزدرر ِري�قه حاول تهدئتها فقال:

لنتحدث  إه��دئ��ي  ن���ور  ي��ا  عليك  ه��ون��ي   _
كراشدين

قهقهت على جملته األخيرة وقالْت:
راشد  بأنك  تذكرت  اآلن  _راشدين؟!نحن! 
وكبير ،، اسمع يا عمر هو تنبيه ، تحذير، تهديد، 
أسميه ما شئت ،، حذاري أن تصدق هذه الكذبة 
وال تفكر بأن تتقمس دور الزوج الُمحب وتذكر 
ِم��ن��ك ألج��ل أختى  ب��أن��ي واف��ق��ت على ال����زواج 
علّى  أحُب  واللَّه  أنا   ،، إبنتها  وألجل  ِذكراها  و 

الموت و أن تزهق روحي على أن أتزوج ِبْك..

إبتعد عنها إلتَصْق ظهُره ِبالحائط َراح ينُظر 
إليها بخوٍف وفزع ليسْت هِذه نور التى َعِهدها 
نور   ،، َسنوات  أربِع  َقبل  َكانت  التى  نور  ليسْت 
أّما  جبانة   ، ،َهاِدئَة  عُطوفه  طيبة،  َكانْت،  ِتلك 
هذه فهي نور أخرى هو كان سبباً في أن تُصبح 

هكذا 
رفع َكفيه محاوالً تهدئتها قال:

ألعب  ول��ْن  منك  أق��ت��رب  ل��ن  تريِدين  كما   _
،، حتى  لسانك  لساني  يُخاطب  ولْن  الزوج  دور 
ترغبين أنِت واآلن إنهضي أْغِسلي وجهك وبدلي 

ثيابك ونامي لّعله يُفيدك قلياًل
د عليه قامْت وهي  لْم تُكِلف نفسها عناء الرَّ
للغرفة  ،دلفْت  وزنها  يُفوق  الذي  ُفستانَها  تَجر 
وأقَفلتها و إرتَمت على الُفراش وبَدأْت ِشْهَقاتُها 
ى صاِخبة أشَبه بحفِل تأبين  َع�زْف ُموسيقَّ في 
الَمجال  لْه  أفَسحْت  ِل�نَِحيبُها  العّنان  تَركْت   ،،
و  وق  والشَّ الغضب  و  الُحزن  ُقمُقم  ِم�ْن  لَيخرَج 

الِخذالن..
بعد أّن أعياها التعب نهضْت و غَسلت وجهها 
وتوضأت صلْت ركعات ِبدون حسبان ودّعت اللّه 
أْن يَُمدها بُالقوة لخوِض هذه الَحرب الشعواء ،، 
وقفْت أمام النافذة وجهْت نَظرها لألسفل َصوب 
ُكل  بدأ  التى  الخيمة  ِتلك  تُوجد  الحديقة حيُث 
شيء منها تنفسْت الُصعداء وبدأت ذاكرتها في 

إجتراء الماضي....
قبل أرب��ع س��ن��وات وأث��ن��اء زف��اف ف��رح أخت 
نور  كانت  حيُث  هناك  ِم�ْن  الحكاية  ب��دأت  نور 
إلستقبال  الخيمة  رن  يُحضِّ العائلة  بنات  وباقي 
أهل العريس ِم�ْن أجل ليلة )النجمة( مع أنه ال 
داعي ِلُكل ذلك فالعريس إبن َعمها ولكن لْم يُرد 
أّن يُنقص على فرح شيء أرادت ُعرس تقليدي 

وَحقق لَها ُمرادها..
ُكل شيء َكان كما ُخِطَط ل�ْه،، إنتهت نور ِم�ْن 
نَْفِسها  وتجهز  ِل�تَدخل  إستدارت   ،، الترتيبات 

ِحين َقابلَها ُعمر إبتّسم لَها وتقدم ِمنها وقال:
- الفال لك يا إبنة عمي،، أرى بأن كل شيء 

ُمكتمل
ابتسمْت ل�ْه و قالْت:

-أجل ُكل شيء جاهز واآلن عن إذنك يجب 
أخ  أنت  ف�  نفسك  وجهز  إذهب  وأنت  أدخل  أن 

العريس
دخلْت وتركته واقف ال يدرى أين وضعْه اللّه،، 
م ،، ِطفلتُ�ْه  نور ُحب الُمراهقة بَل الُطفولة إبنة العَّ
ي�وم  و  ِوالدتها  يَ��وم  يَذكر   ،، أمام�ه  َكبُرْت  التى 
َخطْت أول ُخطوة ، أول ي�َوٍم ل�َها في المدرسِة ، 
ِم�ْن الثانوية ، واآلن َصارت صبية  ي�وم نََجاِحها 
كل   ،، ودي��ن  خلق  ذات  ُمحتشمة  ُمهذبة  جميلة 
بأن  تَتمنَاها  إم��رأة  وُك��ل  َصوبها  تنظُر  األعين 

تصير زوجة إلبنها .
ظل يُخاطب نفسه ما الذي تنتظره يا ُعمر؟! 
 ،، الْموُضوع  في  وَفاتحها  تشجع  ُمراهق  لسْت 
�ا أْن ترفْض  �ا أْن تُوافق و إمَّ َصارحها ِبحبك لَها إمَّ
لَطالما  نَحوهْ  ِبمَشاِعرَها  جاهاًل  كان  ولكنْه   ،،،
شهامتْه  و  برجولتْه  الِمثالي  الشاب  فيه  رأت 
الُمحترم  م  العَّ إبن  فهو  وثقافته  وعلمه  دينْه  و 
لَها  والَعاصْم  نفسه  ِم�ْن  الَواِثُق  النَاِجح  الطبيْب 
 ،، لِ�يوِم إعترافْه  تَ�تُوق  َعن الخطأ والَزلل كانْت 

اليوم الذي ستقول له فيه:
بل ،، أخرَجها  أطلبني من أبي ف� أنا َقبلُت ِإْن ِقَ
يارات  السَّ مزامير  ُجوقه  الوردية  أّحالِمها  ِم�ْن 
ُمعلنة وصول  البيت  تَحْت،، أمام  التى إصطفِت 

أهل العريس  أهل الّع�م ...

"كاليه" 26 مايو 1940..
أعطيت  األخ���ي���رة..  األوام�����ر  أع��ط��ي��ت 
األوام��ر األخيرة..  كل جندي مسؤول عن 
دافعوا  نفسه.. ال مراكز وال تموضعات..  
يوجد  ف��ال  ببسالة  وق��ات��ل��وا  أنفسكم  ع��ن 

إخالء بحري..
الرسالة..  هذه  أكتب  حبيبتي  يا  "إليك 
أنا أكتب  وأنا أجزم بأنها ستكون األخيرة، 
ما  دائما  الخوف  وعند  خائف  ألنني  إليك 
وفيك  قلوبنا  إليه  تطمئن  من  عن  نبحث 

دائما يا حبيبتي ما وجدت الطمأنينة..
بأنني  ألخبرك  المرة  ه��ذه  إليك  أكتب 
قد بررت بعهدي لك عندما قلت لك بأنني 
آخر  وأن  حياتي  في  لحظة  سأحبك آلخر 
شيء سأعبر عنه في هذه الحياة هو حبي 

لك..
األلمان  "كاليه"  من  اآلن  إليك  أكتب  أنا 
األخيرة قد  واألوامر  الخناق  أطبقوا علينا 
أعطيت لنا، لقد قال لنا قائد الحامية بأن 
كل جندي مسؤول عن نفسه..  هل تعلمين 

يعني  هذا  حبيبتي؟..   يا  ذلك  يعني  م��اذا 
بأننا هزمنا وأن الموت هو أقرب لي من أي 

وقت مضى..
سأحبك  بأنني  عهدا  أعطيتك  عندما 
أتوقع  أك��ن  ل��م  ف��ي ح��ي��ات��ي،  آلخ��ر لحظة 
أكن  لم  هكذا،  قصيرة  ستكون  حياتي  بأن 
أتوقع بأنني سأغادر الدنيا وأنا لم أتجاوز 
معك  ألك��ون  بعد..  عاما  وعشرين  الواحد 
بأنني سأعيش ألربعين  أتوقع  صادقا كنت 

أو خمسين عاما أخر..
الفطور  طعام  نتناول  أن  في  أفكر  كنت 
فرحتنا  ف��ي  أفكر  كنت  ص��ب��اح،  ك��ل  سويا 
األول��ى،  للمرة  األول  مولودنا  نحمم  ونحن 
يكبر  وم��ش��اه��دت��ه  تربيته  ف��ي  أف��ك��ر  كنت 

ويتخرج ويحب ويتجوز..
ال��ت��ي ستكسب  ب��وج��وه��ن��ا  أف��ك��ر  ك��ن��ت 
التي  وبطوننا  ومتعرجة  كثيرة  تجاعيد 
انتفخت حتى استدارت ونحن نشرب أكواب 
الشامباين في قارب في عرض التايمز أو 
تحت جسر لندن أو فوق ساعة بيغ بين أو 

داخل غرف برج لندن..  هناك كنت أتمنى 
أن تأتي اللحظة األخيرة التي سأحبك فيها 
المتبعثرة  ال��رك��ام  أك��وام  بين  هنا  وليست 

والجثث المتفحمة واألطراف المعلقة..
محركات  هدير  ص��وت  أسمع  اآلن  أن��ا 
"الستوكه"..  إنها قاذفات ألمانية ال ترحم، 
يمينا  وتقصف  اآلن  فوقنا  ت��ح��وم  ه��اه��ي 
ويسارا وفي أي لحظة ستأتيني قذيفة من 
الذي  الرعب  ه��ذا  من  لتنتشلني  قذائفها 

أعيشه اآلن..
جدا،  حزين  أنا  حبيبتي..  يا  حزين  أنا 
لحظات  بعد  سأموت  ألنني  حزينا  لست 
أو ألنني سأذهب ولن ألتقي بك بعد اليوم 

أبدا!!.. ال ليس هذا السبب لحزني..
التي  رسالتي  بأن  أعلم  ألنني  حزين  أنا 
عبرت فيها عن حبي لك آلخر لحظة في 
حياتي لن تصلك أبدا فكيف ستصلك وأنا 
قد كتبتها بدم صديقي الراحل على عرض 

جدار متهاوي..
حبيبك "نيفيل"

ذنوب خفية
■ بقلم : آية خالد 

■ بقلم : مروة العرفي وثب الشوق إليك

إلى النصوص المحذوفة 
إلى المكان الُمفّضل الذي غادرته

إلى الرسائل التي قرأتها على عجل ثم رميتها
اللحظات الهادئة التي أهملتها ولم أكترث لها

وبدء  االنتهاء  وش��ك  على  ك��ادت  التي  الصمت  وفرصة 
الحديث

إلى التواريخ الجميلة التي لم أحفظها
إلى األيام التي أيقنت أنها ُمبهرة بعد فواتها

الُطرق الجميلة التي َقطعتها ُمسرعة ولم أتأملها جيًدا
الفكرة الُمالئمة التي ضيعتها ولم اعتِن بها

إلى الجانب اللطيف بك 
أفتقدهم وأفتقدك جًدا.
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قراءة في مقدمة  � ابن خلدون
ل��ه��ذه المقدمة  م��ن خ��الل ق��راءت��ي 
حول  االستغراب  من  شعورا  ،انتابني 
هذا العالمة الكبير ، من وصفه المتكرر 
للعرب بالبربر ، واستغرب ايضا كيف 
نسى الذي فتح بالده � هم العرب ؟! � بعد 
مقاومة عنيفة مع الصليبيين حينذاك � 
علما ان ابن خلدون من خالل مقدمته 
نشاء في مجتمع عربي  نفسه قد  هو 
،وحسب مشاعره وتقاليده ،التي نشأت 
فيها اسرته منذ امد بعيد ، في نعيم 
للزمن  االم��ر  نترك هذا  لذا   ، ورخ��اء 
وهو الكفيل بما قد يأتي به مستقبال �  
لذلك نذهب لما افادنا به هذا العالمة 
 (  )5 ( � ال��ذي عاش فيه  العصر  في 
عصر ابن خلدون ( اعتقد جازما كان 
ابن خلدون في عصره ومازال يعد ثمرة 
وبلغت  صححها  التي  للحضارة  يانعة 
غايتها في العصور االسالمية ، وذلك 
لمعرفته بعصور االنحطاط ، ونحن قد 
عرفنا ان ابن خلدون عاش في عصر 
وفي   ، والفتن  والقالقل  االضطرابات 
اصابت  إذ   ، الشديدة  نكسته  فترات 
تاريخ العرب السياسي بعد ذلك ، جاء 
 ( في  واالجتماعي  الفكري  االزده���ار 
القرن الثامن ، والحادي عشر ، والثاني 
عشر ( ذلك االزدهار الذي دعي باسم 
، الهجرة العربية � وبما ان التاريخ هو 
المسؤول االول لما خطه من شهادات 
في ذاك العصر ، ولهذا يجب ان نتعرف 
عما قاله ابن خلدون في التاريخ �.) 6 
( يقول  التاريخ  ابن خلدون في  اراء   )
الفنون  التاريخ من  :� اما بعد فان فن 
التي تتداوله ، االمم واالجيال ، وتشد 
الى  وتسموا  وال��رح��ال  الركائب  اليه 
معرفته ، السوقة واالغفال ، وتتنافس 
في  وتتساوى   � واالق��ي��ال  الملوك  فيه 
ذهنه العلماء والجهال ،انه في ظاهره 
ال يزيد على االخبار عن االيام والدول 
وفي   ، االول��ى  ال��ق��رون  من  والسوابق 
للكائنات  وتعليل  وتحقق  نظر  باطنه 
ومبادئها دقيق ، وعلم بكيفيات الوقائع 
واس��ب��اب��ه��ا ع��م��ي��ق � ف��ه��و اص��ي��ل في 
حكمه ، عريق في مذهبه � وان فحول 
استوعبوا  قد  االس��الم  في  المؤرخين 
وسطروها  وجمعوها   ، االي��ام  اخبار 
 ، واودع���وه���ا  ال��دف��ات��ر  ف��ي صفحات 
 ، ووض��ع��وه��ا  المتطفلون  وخ��الط��ه��ا 
ولم   ، سمعوها  كما  الينا  واعطوها 
يالحظوا اسباب الوقائع واالحوال ولم 
يرعوها وال رفضوا ترهات االحاديث 
 ، قليل  فالتحقيق   ، رف��ع��وه��ا  وال   ،
 � كليل   ، الغالب  في  التنقيح  وط��رف 
 � ذل��ك  في  الدقة  ع��دم  يقصد  وربما 
 (.  �!! الرؤية  فيه  تتالشى  الليل  حيث 
7 � فضل علم التاريخ ( ذاك هو الذي 
يعرض  لما  واالل��م��اع  مذاهبه  يحقق 
شيء  وذكر   ، المغالط  من  للمؤرخين 
 � خلدون  اب��ن   �: يقول   � اسبابها   من 
والمذهب  عزيز  فن   ، التاريخ  فن  ان 

جم الفوائد ، شيق الغاية إذ هو يوقفنا 
الماضيين من االم��م في  اح��وال  على 
اخالقهم واالنبياء في سيرهم والملوك 
في دولهم وسياستهم ، حتى تتم فائدة 
االقتداء في ذلك لمن يرو فيه احوال 
الدين والدنيا ، فهو محتاج الى مأخذ 
متنوعة وحسن نظر  متعددة ومصادر 
الحق  الى  يصاحبهما  يقضيان  وتثبت 
 ، والمغالط  ال��زالت  به عن  وينكيان   ،
الن االخبار اذا اعتمد فيها على مجرد 
النقل ولم تحكم ، اصول العادة وقواعد 
واالح��وال  العمران  وطبيعة  السياسة 
في االجتماع االنساني ) 8 ( من كتبه:� 
العمران وذكر ما  الكتاب االول / في 
يعرض فيه من العوارض الذاتية ، من 
والمعاش  والكسب  والسلطان  الملك 
من  ذل��ك  من  وم��ا  والعلوم  والصنائع 
العلل واالسباب ) الكتاب الثاني ( في 
منذ  ودولهم  واجيالهم  العرب  اخبار 
مبدأ الخليقة الى هذا العهد وفيه من 
ومن  عاصرهم  من  ببعض  االجتماع 
النبط  مثل  ودول��ه��م  المشاهير  اه��م 
اسرائيل  وبني  والفرس  والسريانيين 
وال��ق��ب��ط وال��ي��ون��ان وال����روم وال��ت��رك 
واالفرنجية �  ) الكتاب الثالث ( � في 
 ، زناته  من  واحوالهم  البريد  اخبار 
وذكر اوليتهم واجيالهم وما كان بديار 
الملك  من  خاصة   ، العربي  المغرب 

والدول � ثم كانت الرحلة الى المشرق 
انواره  لما كان مشتمال على  الجتناء 
العدو   اهل  عن  والبريد  العرب  اخبار 
واالسماع بمن عاصرهم من الدول � ) 
9 يقول � ابن خلدون ( ان كثيرا ما وقع 
من المؤرخين والمفسرين وأئمة النقل 
والوقائع  الحكايات  عبر  المغالط  في 
، ويرجع ابن خلدون  اسباب ذلك الى 
ما يلي :� العتمادهم فيها على مجرد 
يعرضوها  ولم   ، سمينا  او  غثا  النقل 
بأشيائهم  قاسوها  وال  اصولها  على 
الحكمة والوقوف  وال سيروها بمعيار 
النظر  وتحكيم  الكائنات  طبائع  على 
عن  فضلوا   ، االخ��ب��ار  في  والبصيرة 
الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط 
فالحديث   �  !! إحصاء   في  كحصة   ،
،ومقدمته  خ��ل��دون  اب��ن  العالمة  ع��ن 
التاريخية ، قد يطول ويتسع لمجلدات 
ولهذا   ، ال��وري��ق��ات  م��ن  بعض  ول��ي��س 
تجد  المقدمة  هذه  في  تتصفح  كلما 
وفي  عنه  تبحث  مما   ، الكثير  فيها 
علوم شتى ولكن ما نتناوله عنه عبارة 
مقدمته  تحويه  عما  مختصرات  عن 
ان  اراد  لمن   ، تفيد  علها  الشهيرة 
في  ق��راءة   (   �: المراجع   �  ) يستفيد 
مقدمة ( العالمة � ابن خلدون � الطبعة 
 / العربي  التراث  احياء  دار   � الرابعة 

بيروت / لبنان

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 
2

قوريني  مدينة  ق��رب  يقع  متحف  هو 
على  يحتوي  المتحف  وهذا   � التاريخية 
اهم  من  تعتبر  وهي  اثرية  قطعه   150
في  االن  حتى  عليها  عثر  ال��ت��ي  االث���ار 
المتحف  وق���د ض��م  االث���ري���ة  ال��م��دي��ن��ة 
بأسلوب  ال��م��ت��ح��ف  ف��ي  ال��م��ع��روض��ة   ،
)العرض الحر ( اضافة الى بعض القطع 
المعروضة ، داخل خزائن زجاجية � كما 
تعرض في المتحف مجموعة مميزة من 
رومانية  وتوابيت  الفسيفساء  ل��وح��ات 
المتحف  ت��واري��خ م��ع��روض��ات  وت��ت��وزع   ،
والهلنستية  االغريقية  العصور  بين  ما 
لتغطي  االسالمية  حتى   ، وال��روم��ان��ي��ة 
السابع قبل  القرن  فترة زمنية تمتد من 
الميالد حتى القرن العاشر بعد الميالد 

لخ . ) المحرر ( 

في مثل هذا الشهر، شهدت ليبيا اولي 
 ، الليبي  للساحل  االيطالي  الغزو  بدايات 
وقد دارت اعنف المعارك الحربية ذراوة ، 
حيث شارك فيها ابناء الوطن الذين تنادوا 
للكفاح واقبلوا على المعارك من كل حدب 
 � 1911م   � اكتوبر   �  3 ففي   ، وص��وب 
ظلت االساطيل االيطالية تقصف بنيرانها 
العسكرية  وحصونها   ، طرابلس  مدينة 
نزلت  � منه  اكتوبر   � ، وفي 5  المتداعية 
قوة من البحرية االيطالية ، واحتلت مدينة 
طرابلس � وفي � 4 � اكتوبر منه كانت فرقة 
مدينة  ،تضرب  االيطالي  االس��ط��ول  من 
طبرق � وحصونها ، ولقد كانت طبرق اول 
بقعة من التراب الليبي يحتلها االيطاليون 
،ح��ي��ث ص���درت االوام����ر ب��ال��م��ب��ادرة الى 
وذلك   ، وبنغازي  طرابلس  قبل  احتاللها 
لما تمثله من اهمية على الساحل الشرقي 

من ليبيا  ) المحرر ( 

)   معلم من مدينة  (

) من معارك الجهاد (

متحف المنحوتات / شحات

في مثل هذا الشهر � اكتوبر 
� من عام 1911م 

) طرابلس � طبرق (
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حوادث

البحث الجنائي بنغازي 

يلقي القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة مركبات دفع رباعي

تحريات البحث الجنائي تستدل على عصابة سرقة باإلكراه وتلقي القبض عليهم

■ الديوان \ خاص
العامة  اإلدارة  ألقت 
القبض  الجنائي  للبحث 
على تشكيل عصابي قام 
من   كبير  ع��دد  بسرقة 
الند  تويوتا  ن��وع  سيارة 
كروزر دفع رب�اعي تابعة 
المسلحة  للقوات  ُجلها 

العربية الليبية.
تفاصيل القضية 

سرد  أكثر  لتفاصيل 
اإلدارة  ب��أس��م  ال��ن��اط��ق 
الجنائي  للبحث  العامة 
وليد  ض��اب��ط  م��س��اع��د 
العرفي أحداث القضية 
ورود  ب���ع���د   : ق����ائ����اًل 
معلوم�ات ألعض�اء قسم 
ال��ت��ح��ري�����ات ب�������اإلدارة 
الجنائي  للبحث  العامة 
م�����ن أح�����د ال��م��ص�����ادر 
قي�ام  ع�ن  ب�ه�ا  الموث�وق 
تش�كيل عص�ابي يم���تهن 
س�������رق���ة ال��م��رك��ب�����ات 
وتصادف ذلك مع تداول 
متحص�ل  فيديو  مقطع 
علي�ه م�ن قب�ل ك�اميرات 
المراقب�ة ألح�د المن�اطق 
بم�داخل مدين�ة بن�غ�ازي 
التواص�ل  وس�ائل  عب�ر 

اإلجتم�اعي
 ) ب�������وك  ف�����ي��س   (  
أعض�اء  اس�تطاع  حيث 
م��ج��م��وع�����ة ال��ت��ح��ري�����ات 
التع�رف علي أحد افراد 
العصابة وه�و المدعو ) 
بمنطق�ة  مق�يم  ز(  م  س 
من  بالق�رب  ب�وعطني 
  36 الص�اعقة  معس�كر 

. إلقاء القبض 
وت��اب��ع ال��ع��رف��ي س��رد 
ق��ائ��اًل  ال��س��رق��ة  قضية 

فري�ق  تش�كيل  ت�م  قد   :
ع��م�����ل داخ������ل ق��س��������م 
ال���ت���ح���ري���ات ب���������اإلدارة 
الجنائي  للبحث  العامة 
وإع���������������داد م��ح��ض�����ر 

تحري�ات
وإع�����������������داد ك��م�����ي��ن 
م��ح��ك�����م ل��ل��م��ش��ت��ب��ه ب��ه، 
عليه  القبض  ت�م  حيث 
للقس��م  واس��ت��ح��ض�����اره 
وب����اإلس���������ت����دالل م��ع�����ه 
بع�دة  بقيام�ه  اعت�رف 
داخ�ل  س�رق�ة  وق�ائ�ع 
وص�ل�ت  بنغ�ازي  مدين�ة 
ال�ي س�رقة ع�دد ة )27 
تويوت��ا  ن�����وع  م��رك��ب��������ة 
وع�دد    - ك�����روزر  الن�����د 
تويوت�ا  ن�����وع  مركبتين 
ن�وع  ومركبة  هيل�وكس 
ومركب�ة  فيرن�ا  هون�داي 
ان�ت�را  ه��ون�����داي  ن��������وع 

مودي�ل 2012 م.
العرفي    اس��ت��ط��رد  و 
بأن�ه  اعترف  المتهم  أن 
م�������ن ض�����م��ن ت��ش�����ك��ي��ل 
عص�ابي مخ�تص بسرقة 
المركبات يقوم� بعمليات 
الس�رقة منذ 3 س�نوات  

بنغ�ازي  مدينة  داخ��ل 
أفراد  على  اعترف  كما 
التشكيل وهم المدعوان 
) ح ش ح ( و ) ف ش ( .

وأوض���������ح ال���ع���رف���ي 
المركبات  طريقة سرقة 
ح����س����ب اع����ت����راف����ات 
بتش�غيل  تكون  المجرم 
المركب�ات عن�د س�رقتها 
زج�اج  كس�ر  بواس�طة 
ك�س�ر  ث�م  وم�ن  الس�ائق 
بواس�طة  التش�غيل  قف�ل 
وأنه�م   ) جع�ب  )مفت�اح 
يقومون بب�يعهن لشخص 
يدعى ) م ف ال ( مق�يم 

بمنطق�ة االبي�ار.
وأوضح الناطق بأسم 
للبحث  ال��ع��ام��ة  اإلدارة 
بتكلي�ف  أن���ه  ال��ج��ن��ائ��ي 
أع���ض�������اء م��ج��م��وع�����ة 
ال��ت��ح��ري�����ات ب��ال��ق��س��م 
ع�ن  والتح�ري  بالبح�ث 
جمي�ع م�ا ذك�ر اس�مائهم 
وفق محض�ر اإلس�تدالل 
المتهم  ش�اركوا  وال�ذين 
ع��م��ل��ي�����ات  ف�����ي  األول 
ذكره�ا  الت�ي  الس�رقة 
اس�تدالال وبإع�داد كم�ين 

محك�م ت�م ض�بط المتهم 
ال��ث��ان��ي واس��ت��ح��ض�����اره 
وب��اإلس�����ت��دالل  للقس��م 
مع�ه اعت�رف بم�ا نُ�س�ب 
كاف�ة  وبمش�اركته  إل�ي�ه 
وق�ائع س�رقة المركب�ات 
الت�ي اعت�رف به�ا المتهم 

األول.
سرقات أخرى 

ال��س��ي��اق  ذات  وف����ي  
قد  أن��ه  العرفي   ي��روي 
ت�م إع�داد محض�ر آخ�ر 
م��س�����ت��ق��ل ب��خ��ص�����وص 
ال�ت�ي  الوق�ائ�ع  إح�����دى 
اع���ت�������رف ب�����ه�����ا ن��ف��س 
قي�امهم  وه�ي  المتهمين 
ب���س�������رق���ة م���س�������ت���ودع 
 ) م���������وز   ( وم����خ���������زن 
بمنطق�ة ب�وعطني حي�ث 
اح�دى  استحض�ار  ت�م 
المس�روقات وتتمث�ل ف�ي 
 – ري�ح  كمبرس��وري   (
ت�م  حي�ث   ) كبي�ر  حج�م 
ش�رطة  مرك�ز  إخط�ار 
ب�����وع��ط��ن��ي إلس�����ت��دع��اء 
المش�تكي لس�ماع أقوال�ه 
ك�ان�ت  ال��واق��ع�����ة  ك�����ون 
مجه�ول  ض�����د  مقي�دة 

بت�اريخ 2021 / 10 / 
13 م  .

إض����اف����ة إل�����ي ذل���ك 
ت�����م إع�������������داد ك��م�����ي��ن 
م���ح���ك�������م  ت���م���ك���ن م��ن 
التحريات  قسم  خالله 
م����ن ض�������ب���ط ال��م��ت��ه��م 
ال��ث��ال�����ث واس��ت��ح��ض�����اره 
مطل�وب  ك�ون�ه  للقس�م 
التش�كيل  ض�����م��ن  م�����ن 
وباإلس�تدالل  العص�ابي 
بم�ا نس�ب  اعت�رف  مع�ه 
إلي�ه وأك�د م�ش�اركته ف�ي 
المش�ار  الس�رقة  وق�ائ�ع 
علم�ا  س�����اب��ق��ا  إل��ي��ه�����ا 
االس�تدالل  هيئ�ة  ب�����ان 
اس�تطاعت التواص�ل م�ع 
طري��ق  ع�ن  المش�تكين 
ال��م��ت��ه��م��ي��ن وال�����ذي�����ن 
رفق�ة  ت�خ�ريجهم  ت�����م 
المكل�ف  العم�ل  فري�ق 
ك�اف�ة  عل�ي  وارش�ادهم 
ق�اموا  ال��ت�����ي  األم�����اك��ن 
منه�ا  المركب�ات  بس�رقة 
داخ�ل  االح��ي�����اء  بكاف�ة 
ث�م  وم�ن  بنغ�ازي  مدين�ة 
محاض�ر  ك�اف�ة  إتم�ام 

اإلس�تدالل ل�ه�م.

■ الديوان \ خاص
أحكم قسم البحث الجنائي 
بمديرية أمن بنغ�ازي قبضته 
باإلكراه  سرقة  عصابة  على 
وبقوة السالح  بعد تلقيه لعدة 
مواطنين  بها  تقدم  شكاوى 
مجهولين  أش���خ���اص  ض���د 
يستقلون مركبة نوع )هونداي 
قاموا  اللون  س��وداء  سوناتا 
وسلبهم  عليهم  ب��اإلع��ت��داء 

مقتنياتهم بقوة السالح  .
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ام ق��س��م 
الفور  على  الجنائي  البحث 
الالزمة  اإلج���راءات  بإتخاذ 
وذل�����ك ب��ت��ك��ل��ي��ف م��ج��م��وع��ة 
والتحري  للبحث  التحريات 
المطلوبين  األش��خ��اص  ع��ن 
ب��ح��س��ب م���ا ذك����ر ال��م��ك��ت��ب 

اإلعالمي بالمديرية.
كمين 

وب���ح���س���ب ت���ص���ري���ح���ات 
المكتب  اإلعالمي بالمديرية 

ع��ب��ر ال��ص��ف��ح��ة ال��رس��م��ي��ة 
ل���ه ع��ل��ى م���وق���ع ال��ت��واص��ل 
 " فإن  فيسبوك  اإلجتماعي  
قسم البحث قد نوه في وقت 
المركبة  تم ضبط  انه  سابق 
من قبل أعضاء قسم البحث 

الجنائي ".
اإلع��الم��ي  المكتب  وت��اب��ع 
معلومات  ورود  ب��ع��د   " أن���ه 
الموثوقة  المصادر  أحد  من 
تمكن القسم من تحديد هوية 
تواجدهم  ومكان  األشخاص 

المعلومات  كامل  تأكيد  فور 
إع��داد كمين محكم لهم  وتم 
من  القسم  اع��ض��اء  وتمكن 

ضبط المطلوبين"
وأض��اف " قد تم اإلنتقال 
وباإلستدالل  القسم  إلى  بهم 
معهم اعترفوا استدالالً بأكثر 
م��ن واق��ع��ة س��ل��ب ألغ���راض 
بقوة  مواطنين  من  شخصية 
السالح كما اعترفوا بقيامهم 
باإلعتداء على أحد المواطن 
قدره  مالي  مبلغ  منه  وسلب 

واغ����راض����ه  دي����ن����ار   800
ال��ش��خ��ص��ي��ة ب��م��ن��ط��ق��ة حي 
السالم منتحلين صفة رجال 

االمن ".
اعترافات 

المكتب  بحسب  واي��ض��اً 
اإلع�����الم�����ي ل���ل���م���دي���ري���ة " 
بالسطو  بقيامهم  اع��ت��رف��وا 
على مزرعة لمواطن وسرقة 
محتوياتها واعترفوا بقيامهم 
ب��ال��س��ط��و ال��م��س��ل��ح   على 
البركة  منطقة  ف��ي  م��واط��ن 
الشخصية  اغراضه  وسرقة 
واقعة  م��ن  بأكثر  واع��ت��رف��وا 

مشابهة. 
وب���ح���ض���ور ال��م��واط��ن��ي��ن 
لعمليات  ت��ع��رض��وا  ال���ذي���ن 
على  تعرفوا  السطووالسلب 
العصابي  التشكيل  اف����راد 
كافة  ضدهم  اتخذت  الذين 
اإلج�����راءات وإح��ال��ت��ه��م إل��ى 

النيابة العامة ".

الديوان \ خاص
أمن  بمديرية  العامة  التحريات  تمكن قسم   
بنغازي من  إلقاء القبض على مطلوب للعدالة 
في قضية قتل منذ عام 2016  جاءت عملية 

القبض 
يقوم  التي  المكثفة  األمنية  الحمالت  ضمن 
المطلوبين  العامة  لضبط  التحريات  بها قسم 

للعدالة.
بنغازي   أم��ن  مديرية  أوض��ح��ت  جانبها  م��ن 
التواصل  موقع  على  الرسمية  صفحتها  عبر 
القبض  إلقاء  تفاصيل  فيسبوك   االجتماعي  

على المجرم 
أنه " بعد ورود معلومات تفيد بمكان تواجد 
مواليد  م��ن  أ.م.م  وي��دع��ى  مطلوب  شخص 
1982 تم تكليف أعضاء التحريات باإلنتقال 
لمكان وجوده وبإعداد كمين محكم تم ضبطه 
واإلنتقال  به إلى القسم اتخذت  حياله كافة 
النيابة  إل��ى  وإح��ال��ت��ه  القانونية  اإلج����راءات 

العامة.

■ الديوان \ خاص
القبض  طبرق  المدينة  شرطة  مركز  ألقي 
على تشكيل عصابي يمتهن التزوير وذلك بعد 
ورود ب��الغ للمركز م��ن أحد المواطنين مف��اده 
قدم  حي��ث  علي��ه  واإلحتي��ال  النص��ب  ت��م  أن 
بالنص��ب  ق��ام  كون��ه  مجه��ول  ض��د  شك��واه 
واالحتي��ال علي��ه ف��ي مبل��غ وق��دره 26.850 

أل����ف دين��ار ليب��ي.
وأض����اف ال��م��رك��ز أن ال��م��واط��ن ال��ش��اك��ي   
معامل��ة  له  و  أم��وال  صراف��ة  مح��ل  صاحب 
ع��ن طري��ق  المجه��ول  الشخ��ص  م��ع  تجاري��ة 
أحد المصارف حي��ث ق��ام بإي��داع ه��ذا المبل��غ 

الم��زور.
محض��ر  فت��ح  ت��م    " أن��ه  المركز  ت��اب��ع  و 
التح��رى  وح��دة  أعض��اء  وتكلي��ف  بالواقع��ة 
والقب��ض  بالمرك��ز  لمعرف��ة الفاعلي��ن وأماك��ن 
تواجده��م وأثن��اء جم��ع المعلوم��ات والتح��ري 
ه��و  بأن��ه  في��ه  مشتب��ه  شخ��ص  ضب��ط  ت��م 
م��ن ق��ام بإرتكاب ه��ذا الفع��ل و يدع��ى م.ع.أ. 
الواقع��ة  ح��ول  وبإستجوابه  سن��ة  العم����ر 20 
التزوي��ر  بعملي��ة  ق��ام  م��ن  ه��و  بأن��ه  تبي��ن 
لقسيم��ة ورق��ة اإلي��داع بالمص��رف حي��ث ق��ام 
به��ذا التزوي��ر ع��ن طري��ق الهات��ف المحم��ول 
أ.ع.ف  وي��دع��������ى  آخ��������ر  شخ��ص  برفقت��ه 
المبل��غ  استرج��اع  ت��م  علي��ه  سن��ة  العم���ر17 

كام��ال.
أنه  بالقول  الواقعة  سرد  المركز  واستطرد 
نس��ب  بم��ا  اعترف��وا  معه��م  باالست��دالل   "
إليه��م وت��م وضعه��م بالحج��ز عل��ى ذم��ة ه��ذه 
احالته��م  وتم��ت  إليه��م  المنسوب��ة  القضي��ة 

إل��ى النياب��ة العام��ة.

قسم التحريات العامة يقبض 
على قاتل مطلوب للعدالة

مرك��ز شرط��ة المدين��ة طبرق 
يقبض على مزورين أموال
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أعلن االتحاد الليبي لكرة القدم، عن 
قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 
ال�20 عاًما، والمشاركة في بطولة شمال 

أفريقيا مطلع شهر نوفمبر المقبل. 
العبا،  تواجد 34  القائمة   وشهدت 
بمختلف  ل��ي��ب��ي��ا  أن���دي���ة  م��خ��ت��ل��ف  م���ن 

الدرجات دون وجود أي العب محترف. 
وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في 
المجوعة األولى مع مستضيف البطولة 
منتخب تونس، - الجزائر، بينما ضمت 
المغرب  منتخبات  الثانية  المجموعة 

ومصر وموريتانيا. 

وجدد االتحاد الليبي لكرة القدم الثقة 
في الطاقم الفني لمنتخب تحت ال�20، 
بقيادة المدرب الوطني "عياد القاضي"، 
"وم��درب  أبوشاح  "المهدي  ومساعده  
و"عبد  "الطاهر سعد"  المرمى   حراس 

السالم الكوت" كمدير إداري.

االتحاد الليبي لكرة القدم يعلن عن قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم 
تحت ال�20 عاًما للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا 

االتحاد العام الليبي لكرة القدم يجري قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم

ميداليتان لفرسان ليبيا في البطولة الدولية لقفز الحواجز بتونس

أجرى االتحاد العام الليبي لكرة القدم  قرعة 
النسخة “47” من الدوري الممتاز لكرة القدم 
بفندق “كورنتينا” بالعاصمة طرابلس، بحضور 
المشاركة،  العشرين  األن��دي��ة  مندوبي  جميع 
التنفيذي  المكتب  م��ن  أع��ض��اء  إل��ى  إض��اف��ًة 

باالتحاد العام لكرة القدم.
الكرة  باتحاد  المسابقات  لجنة  وّقسمت 
على  لمجموعتيْن،  الممتاز  ال���دوري  نظام 
كل مجموعة   تضم  الماضي،  الموسم  غرار 
الرياضي  الموسم  وسينطلق  ف��رق،  عشرة 
الجديد في االسبوع األول من شهر نوفمبر 

المقبل.
الثالثة  الفرق  بين  سداسي  دوري  وسيقام 

االوائل لكل مجموعة لتحديد بطل الدوري .
وأس���ف���رت ال��ق��رع��ة ع��ل��ى م��ب��اري��ات مهمة  
الجولة األولى من الدوري  مباراة تجمع  شباب 
الجبل أمام الصداقة في دربي مدينة شحات  
السويحلي  و  األولى،  المجموعة  فرق  ، ضمن 

يقابل االتحاد المصراتي،  
األهلي  م��واج��ه��ة   الثانية  الجولة  وتشهد 
طرابلس أمام االتحاد، فيما يلتقي النصر مع 

األهلي بنغازي،  ، ضمن الجولة التاسعة . 
الممتاز  الليبي  ال���دوري  ق��رع��ة  وأس��ف��رت 
الجديد 2021 - 2022  الرياضي  للموسم 
ال��ت��ي ج��رت ع��ن م��الم��ح ال��م��واج��ه��ات بجميع 
المحددة  المواعيد  الجوالت دون الكشف عن 
الجولتين  موعد  عن  الكشف  عدا  للمباريات 
في  المسابقة  ستنطلق  حيث  والثانية  األول��ى 

األول من نوفمبر القادم والجولة الثانية بدايًة 
من السادس من نوفمبر أيًضا  . 

وجاءت مواجهات الجولة األولى للمجموعة 
األولى لكلٍّ من: 

الهالل × التعاون 
شباب الجبل × الصداقة 

التحدي × األخضر 
خليج سرت × االهلي بنغازي 

دارنس × النصر 
ف��ي��م��ا ج����اءت م��واج��ه��ات ال��ج��ول��ة االول���ى 

للمجموعة الثانية لكل من : 
األهلي طرابلس × الشط 

أبوسليم × االتحاد 
الُخمس × المدينة 

السويحلي × االتحاد المصراتي 
المحلة × األولمبي  .

في  ش��ارك��وا  ال��ذي��ن  ليبيا  ف��رس��ان  تمكن 
أقيمت  التي  الحواجز  لقفز  الدولية  البطولة 
بمشاركة  تونس  ف��ي  الماضية  األي���ام  خ��الل 
البلد المستضيف وليبيا والجزائر؛ من تقديم 
مستويات رائعة ومبهرة في البطولة كعادتهم.

من  اس��م  من  أكثر  ب��زوغ  البطولة  وشهدت 

فرسان ليبيا، الذين تمكنوا من خطف األضواء 
والتقليد بالميداليات.

وتمكن الفارس شاهين أبوقرين من التتويج 
بينما  الدولية،  البطولة  في  الفضية  بالقالدة 
بالقالدة  مليطان  الوهاب  عبد  الفارس  تُ��ّوج 

النحاسية.

لتونس  الرائع  بالتنظيم  البطولة  وتميزت 
وحسن استضافتها ألبطالها الدوليين.

ارتفاع  الصغيرة  الفئة  منافسات  وشهدت 
1.15 متًرا ظهور فرساننا األبطال بقوة في 
البطولة فبعد منافسة قوية مع فرسان تونس 
الرحيم  عبد  البطل  الفارس  ج��اء  والجزائر 
الله  سيف  البطل  والفارس  خامًسا  مليطان 
الواعد شاهين  البطل  والفارس  تاسًعا  سعيد 

أبو قرين عاشًرا.
ارتفاع  المتوسطة  الفئة  منافسات  وف��ي 
نالت  م��ب��ه��رة  ن��ت��ائ��ج  أب��ط��ال��ن��ا  ح��ق��ق  1.25؛ 
ال��ف��ارس  ج��اء  حيث  الحاضرين  استحسان 
والفارس  سادًسا  السنوسي  خيرالدين  البطل 
والفارس  ثامًنا  مليطان  الوهاب  عبد  البطل 
الترتيب  في  المصراتي  الجواد  عبد  البطل 

.11
وفي منافسات الفئة الكبيرة؛ شارك البطل 
بقوة  الفئة  ه��ذه  ف��ي  مليطان  ال��وه��اب  عبد 
تونس  ألب��ط��ال  قويا  ن��دا  يكون  ان  واستطاع 
من  األخيرة  اللحظات  حتى  وك��ان  والجزائر 
الرابع،  الترتيب  في  الفئة  هذه  في  البطولة 
ولوال خروجه بأربعة أخطاء؛ لكان في التراتيب 
األولى فجاء سابًعا في هذه الفئة التي شارك 

فيها 14 فارًسا.

الديوان- ريميسا
يعود منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
ليستأنف  المقبلة  القلية  األي���ام  خ��الل 
المدير  ب��ق��ي��ادة  وت��ح��ض��ي��رات��ه  ن��ش��اط��ه 
بإقامة  كليمنتي  خافيير  اإلسباني  الفني 
يتواصل  بتونس  قصير  وتجمع  معسكر 
حتى موعد السفر واإلقالع الى العاصمة 
المنتخب  لمواجهة  ليبرفيل  الغابونية 
الغابوني لحساب الجولة ما قبل األخيرة 
كأس  لتصفيات  ال��س��ادس��ة  للمجموعة 

العالم لكرة القدم.
األسبوع  مطلع  الفني  الجهاز  وسيعلن 
سيدخل  التي  الفريق  قائمة  عن  المقبل 
في تجمع ومعسكر قصير استعداًدا لهذه 

المواجهة.
وستقام مباراة الغابون في 12 نوفمبر 
الوطني  منتخبنا  س��َي��ع��ود  ث��م  ال��ج��اري 
ملعب  على  التصفيات  م��ش��وار  ليختتم 
عشر  الخامس  في  الدولي  بنينا  شهداء 
من الشهر المقبل بمواجهة منتخب أنغوال 

ضمن الجولة األخيرة.
وق��ب��ل ان��ط��الق ه��ذه ال��ج��ول��ة؛ أصبح 
ب��ص��دارة  م��ن��ف��رًدا  ال��م��ص��ري  المنتخب 
جمعها  نقاط  عشر  برصيد  المجموعة 
ان��ت��ص��ارات وت��ع��ادل ف��ي لقاء  م��ن ثالثة 
الوطني  منتخبنا  ت��راج��ع  بينما  واح���د، 
نقاط  ست  برصيد  الثاني  المركز  إل��ى 
من انتصارين وخسارتين متتاليتين أمام 
بينما يحل  المصري  المنتخب  المتصدر 
الغابوني  المنتخب  الثالث  المركز  في 
الئحة  يتذيل  فيما  نقاط  أرب��ع  برصيد 
األنغولي  المنتخب  المجموعة  ترتيب 

برصيد ثالث نقاط.

منتخبنا الوطني يستأنف 
تحضيراته ويستعد 

لمواجهة الغابون


