
اعتبر رئيس مجلس النواب 
أن  ص��ال��ح  عقيله  المستشار 
في  لألزمة  الوحيد  "المخرج 
لكن  االن��ت��خ��اب��ات"،  ه��و  ليبيا 
"مجلس الدولة ال يريد أن تتم 

االنتخابات".
وف����ي م��ق��اب��ل��ة م���ع ق��ن��اة 
"ال���ع���رب���ي���ة" ي����وم ال��ث��اث��اء 
المستشار  أك���د  ال��م��اض��ي، 
"مجلس  أن  ص��ال��ح  عقيله 
على  ي��ص��ر  الليبي  ال��ن��واب 
الرئاسية  االنتخابات  إجراء 

والبرلمانية".
عقيله  المستشار  واع��ت��ب��ر 
من  يعتاشون  "م��ن  أن  ص��ال��ح 
يريدون  ال  ليبيا  في  الفوضى 
"كل  أن  مضيفاً  االنتخابات"، 
اآلن  الليبية  السلطة  ف��ي  م��ن 
يرفضون االنتخابات خوفاً على 

مصالحهم".
وشدد رئيس مجلس النواب 
االنتخابات  "ت��أم��ي��ن  أن  على 
م��س��ؤول��ي��ة ح��ك��وم��ة ال��وح��دة"، 
م��ط��ال��ب��اً ب�����"إش����راف ع��رب��ي 

وإقليمي ودولي على االنتخابات 
في ليبيا".

وح�����ول خ��ط��ط��ه ل��ل��ت��رش��ح 
قال  المقبلة  االنتخابات  ف��ي 
ال��م��س��ت��ش��ار ع��ق��ي��ل��ه ص��ال��ح: 

الترشح  اآلن  حتى  أق���رر  "ل��م 
سأعلن  ليبيا.  في  لانتخابات 
فتح  عند  الترشح  من  موقفي 
ال��ب��اب  االن��ت��خ��اب��ات  مفوضية 

لذلك".

رئيس  قال  آخ��ر،  في سياق 
لدينا  "ل��ي��س  ال��ن��واب:  مجلس 
وجود  نافياً  أح��د"،  مع  ع��داوة 
رئيس  مع  شخصية"  "خافات 
عبدالحميد  ال��وح��دة  حكومة 

الدبيبة.
بين  ال��خ��اف  أن  وأوض����ح 
مجلس النواب والحكومة حالياً 
"الحكومة  لكون  يعود  ليبيا  في 
هدفها  ع���ن  ح����ادت  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
دي��ون��ا  ليبيا  تحميل  وأرادت 

كبيرة".
م����ن ج���ه���ة أخ��������رى، أك���د 
ال��م��س��ت��ش��ار ع��ق��ي��ل��ه ص��ال��ح 
المرتزقة  إص��راره على إخ��راج 
ليبيا،  م��ن  األجنبية  وال��ق��وات 
الدولي  "المجتمع  أن  مضيفاً 
إخ��راج  ف��ي  بالمساعدة  تعهد 

المرتزقة من ليبيا".

رئيس مجلس النواب: المخرج الوحيد لألزمة في ليبيا هو االنتخابات، لكن مجلس الدولة ال يريد أن تتم االنتخابات 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

رئيس المجلس الرئاسي يصل إلى 
طرابلس بعد مشاركته في اجتماعات 
الجمعية العامة 76 لألمم المتحدة
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رئيس مجلس النواب يلتقي 
وفدًا من قبيلة أوالد سليمان
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النائب االول لرئيس الحكومة يلتقي نائبة 
رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا

بلدية بنغازي تفتتح ملعب خماسي لكرة القدم 
بمدرسة عبدالرازق الشيخي

وزير االقتصاد والتجارة يوجه 
بتنفيذ منظومة دعم المشروعات 

الصغرى والمتوسطة

مجلس  ب��اس��م  ال��رس��م��ي  المتحدث  أف���اد 
جلسة  بتأجيل  بليحق  عبدالله  السيد  النواب 
مجلس النواب التى كان مقررا عقدها االسبوع 
الماضي إلى يوم الغد اإلثنين 4 اكتوبر 2021 
التأجيل التاحة وقت للجنة إعداد  وجاء هذا 
ُمقترح قانون انتخاب مجلس النواب الُمشكلة 
لسنة   6 رق��م  ال��ن��واب  مجلس  ق��رار  بموجب 
بتجهيز مقترح  لتنتهي من أعمالها  2021.م 

قانون االنتخابات البرلمانية القادمة .

الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئ��ي��س  التقى 
الخميس  ي��وم  الدبيبة  الحميد  عبد  السيد 
وأعيان  قبائل  ممثلي  يضم  وف��ًدا  الماضي 
النفطي  ال��ه��ال  بلديات  منطقتي  وع��م��داء 

والواحات.
الحكومة  رئيس  توجه  اللقاء  بداية  وفي 

بشكره على الحضور وتحمل مشاق السفر.
كما رحب بالموقف الوطني للسادة أعضاء 

مجلس النواب الداعم للحكومة.
العدالة  مبدأ  ومن  االجتماع  وأعلن خال 
وتنمية  ل��دع��م  ص��ن��دوق  ان��ش��اء  سيتم  أن���ه 
المناطق التي تضخ أغلب انتاج ليبيا النفطي 
من خال استقطاع نسبة عن كل برميل نفط 

يباع.
أنه  للحضور  الحكومة  رئيس  أضاف   كما 
يجب التحرر من القيود التي كبلتنا طيلة 50 
عام، والنظر للمستقبل واالنتفاع من خيراتنا 
واستثمارها  بتعظيمها  الطبيعية  وم��واردن��ا 

باالضافة لتوظيفها في المكان الصحيح.
ضمن  المدرجة  المشاريع  عرض  تم  كما 
برنامج عودة الحياة والخاصة بالمنطقة من 

قبل مسؤولي األجهزة التنفيذية.
والعراقيل  للمشاكل  االستماع  تم  وكذلك 

التي تواجه البلديات وسكان هذه المناطق.

اجتمعت لجنة التخطيط والمالية والموازنة 
النواب بديوان المجلس فرع  العامة بمجلس 
طرابلس يوم الخميس الماضي برئيس مجلس 
اإلدارات  م��دراء  وبعض  الوطني  التخطيط 
التابعة له، حيث بحث االجتماع آليات التعاون 
بين اللجنة والمجلس كما تم مناقشة عدد من 
القضايا منها موضوع الميزانية العامة للدولة 
البنود  وكيفية االنتقال مستقبًا من ميزانية 
إلى موازنة البرامج واألداء بما يخدم خطط 

التنمية والحفاظ على المال العام.

مجلس النواب يؤجل جلسة االسبوع 
الماضي التاحة وقت للجنة إعداد ُمقترح 

قانون االنتخابات البرلمانية القادمة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي وفًدا 
من منطقتي الهالل النفطي والواحات

لجنة التخطيط والمالية تجتمع 
برئيس مجلس التخطيط الوطني

“عقيلة  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  التقى 
اإلت��ح��اد  رئيسة  ال��م��اض��ي،  الخميس  ي��وم  ص��ال��ح” 
النسائي العام في ليبيا والنائب الثاني لرئيسة اإلتحاد 
وعدد من أعضاء اإلتحاد بالمدن الليبية، حيث أثنى 
السيد رئيس مجلس النواب على أهمية اإلتحاد في 
تفعيل دور المرأة في المجتمع ال سيما مشاركتها في 
اإلتحاد  وأعضاء  رئيسة  وأكدت  السياسية،  العملية 
النسائي دعم اإلتحاد لمجلس النواب كما أكدت دعم 
اإلتحاد إلجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في 

موعدها نهاية العام الجاري.

المجلس  رئ��ي��س  ال��ت��ق��ى 
محمد  ال��س��ي��د  ال��رئ��اس��ي، 
ال��م��ن��ف��ي، ي���وم أم���س األول 
المستشارة  ببرلين،  الجمعة 
ميركل،  أنجيا  األل��م��ان��ي��ة 
لبحث آخر تطورات العملية 

السياسية في ليبيا. 
ون�����اق�����ش االج����ت����م����اع، 
التي  الملفات  م��ن  العديد 
في  الليبي،  ال��ش��أن  تخص 
مقدمتها االنتخابات والعمل 
موعدها  في  إجرائها  على 
إنسحاب  وكذلك  المحدد، 
األجنبية  والقوات  المرتزقة 
ليبيا، لمساعدة الشعب  من 
ال��ل��ي��ب��ي ف���ي ب���ن���اء دول��ت��ه 
الديمقراطية، بإإلضافة إلى 
الوطنية  المصالحة  ملف 
ال��ط��رق إلع��ادة  كأحد أه��م 

االستقرار لليبيا.
المجلس  رئ��ي��س  وأش���اد 
االجتماع،  خال  الرئاسي، 
ب������دور أل���م���ان���ي���ا ب��ق��ي��ادة 
المستشارة ميركل، في دفع 
العملية السياسية في ليبيا، 
م���ن خ���ال ج��م��ع ال��ف��رق��اء 
ال��س��ي��اس��ي��ي��ن واألط������راف 

خال  واإلقليمية،  الدولية 
الفترة الماضية عبر مساري 

برلين.
المجلس  رئيس  وأع��رب 
ال��رئ��اس��ي ، ع��ن اس��ت��م��رار 
العمل من أجل الوصول إلى 
االنتخابية  االستحقاقات 
القادم، مشيراً  ديسمبر  في 

متابعة  إلى  الوقت  ذات  في 
المطروحة  ال��م��ب��ادرات  ك��ل 
في حال استمرار االنسداد 

القانوني والدستوري.
م������ن ج���ه���ت���ه���ا أك������دت 
أن  األل��م��ان��ي��ة،  المستشارة 
م��س��ت��ق��ب��ل ل��ي��ب��ي��ا ي��ج��ب أن 
ي���ح���دده ال��ل��ي��ب��ي��ون ول��ي��س 
أن  يجب  ل��ذل��ك  األج��ان��ب، 
السلبي  ال��ت��دخ��ل  ي��ت��وق��ف 
ليبيا،  ف��ي  األخ���رى  ل��ل��دول 
مشيرًة إلى أن الملف الليبي 

له أولوية بالنسبة أللمانيا.
أل��م��ان��ي��ا  أن  وأض���اف���ت 
تحقيق  ل���دع���م  م��س��ت��ع��دة 
في  االقتصادي  االستقرار 
تشجيع  عبر  أيضا  ال��ب��اد، 
هذا  ف��ي  للعمل  ال��ش��رك��ات 

االتجاه.

عقيله  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  تسلّم 
البرلمان  رئيس  نظيره  صالح، رسالة خطية من 
بتعزيز  تتعلّق  ب��وغ��ال��ي،  إب��راه��ي��م  ال��ج��زائ��ري، 

العاقات بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خال لقاء رئيس مجلس النواب، يوم 
ليبيا  الخميس الماضي، السفير الجزائري لدى 
السابق  الخارجية  وزير  بحضور  حجازي،  كمال 
المستشار  إقامة  مقر  في  الحويج،  الهادي  عبد 

بالقبة.
المشترك  التعاون  تعزيز  سبل  اللقاء،  وناقش 

مجلس  رئيس  أش��اد  حيث  والجزائر،  ليبيا  بين 
النواب بالمستوى المتمّيز للعاقات بين البلدين 
لعبته  ال��ذي  اإليجابي  ال��دور  مثّمًنا  الشقيقين، 

الجزائر في حل األزمة في ليبيا.
االنتخابات  أن  المستشار عقيله صالح،  وأكد 
ال��راب��ع  ف��ي  المتزامنة  والتشريعية  ال��رئ��اس��ي��ة 
تشّكل  ال��ج��اري؛  ال��ع��ام  ديسمبر  م��ن  والعشرين 
عبر  األزم��ة،  حل  في  ومفصلية  تاريخية،  لحظة 
الشعب  وإرادة  االق��ت��راع،  لصناديق  االح��ت��ك��ام 

الليبي، دون وصاية من أحد.

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة وأعضاء اإلتحاد النسائي العام في ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي المستشارة األلمانية

رئيس مجلس النّواب يتسّلم رسالة خّطية من نظيره الجزائري
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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
التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

وفداً  الماضي  الثاثاء  يوم  القبة  بمكتبه في مدينة   ”
من مشائخ وأعيان وحكماء قبيلة أوالد سليمان ، حيث 
الباد  أنحاء  كافة  في  األوضاع  تطورات  اللقاء  تناول 
بشكل عام ، حيث أكد المستشار عقيلة صالح ” ووفد 
أوالد سليمان على أن الحل إلنهاء األزمة في الباد هو 
موعدها  في  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  إجراء 

في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري.

المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  التقى 
يوم  القبة  مدينة  في  بمكتبه  صالح”  ”عقيلة 
م��ن ح��راك ”شباب  وف���داً  الماضي  االرب��ع��اء 
عدد  اللقاء  تناول  حيث   ، األخ��ض��ر”  الجبل 
من القضايا الوطنية، منها آخر المستجدات 
وتطورات األوضاع في الباد وعدد من قضايا 
إجراء  على  التأكيد  إلى  باإلضافة  الشباب، 
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها 

في 24 ديسمبر المقبل.

”عقيلة  المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  التقى 
الماضي  الثاثاء  يوم  القبة  مدينة  بمكتبه في  صالح” 
المنطقة،  شرائح  مختلف  من  بنينا  منطقة  من  وف��داً 
حيث تناول اللقاء عدد من قضايا الوطن بشكل عام في 
االنتخابات في موعدها  التأكيد على إجراء  مقدمتها 
قضايا  من  عدد  إلى  باإلضافة  الُمقبل،  ديسمبر   24
المنطقة أهمها ُمطالبة أهالي منطقة بنينا باعتمادها 

بلدية لتقديم الخدمات الألزمة للمواطنين.

ال��ت��ق��ى رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
المستشار ”عقيلة صالح” بمكتبه في 
الماضي  الخميس  يوم  القبة  مدينة 
الُمطالبات  الناشطات  م��ن  ع���دداً 
اللقاء  تناول  حيث  ال��م��رأة   بحقوق 
ليبيا وحق  األوض��اع في  مستجدات 
السياسية  ال��م��ش��ارك��ة  ف��ي  ال��م��رأة 

تخصيص  ب���ض���رورة  وال��ُم��ط��ال��ب��ة 
في  المرأة  لُمشاركة  محددة  حصة 
القادمة،  االنتخابية  االستحقاقات 
إجراء  على ض��رورة  التأكيد  تم  كما 
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في 
من  والعشرين  الرابع  في  موعدها 

ديسمبر الُمقبل.

رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من الناشطات الُمطالبات بحقوق المرأة

رئيس مجلس النواب يلتقي وفدًا من قبيلة أوالد سليمان

رئيس مجلس النواب يلتقي وفدًا من حراك شباب الجبل األخضر

رئيس مجلس النواب يلتقي وفدًا من منطقة بنينا

رئيس مجلس النواب يلتقي 
أعضاء إتحاد الطلبة

عقيلة   ” المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  التقى 
صالح ” مساء يوم السبت الماضي بمكتبه في مدينة 
عدد  اللقاء  تناول  حيث  الطلبة،  إتحاد  أعضاء  القبة 
الشباب بشكل  الُطاب وشريحة  من قضايا ومشاكل 
عام، وأكد المستشار ”عقيلة صالح” على أهمية دور 
الشباب في بناء مستقبل ليبيا وتقدم وازدهار الباد، 
وعلى  المجتمع  ُعماد  هم  الشباب  أن  على  م��ش��دداً 
لدرجات  دراستهم  استكمال  في  الطلبة  دعم  ضرورة 
التنمية  لتحقيق  والمعرفة  العلم  مراحل  من  متقدمة 
البشرية والمجتمعية من خال العلم، كما أكد رئيس 
ض��رورة  على  الطلبة  إتحاد  وأعضاء  النواب  مجلس 
موعدها  في  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  إجراء 
إرادة  لتحقيق  الوحيد  الحل  كونها  ديسمبر   24 في 
الشعب الليبي وإنهاء حالة االنقسام والفوضى للوصول 

بالباد إلى مرحلة االستقرار.

ت��اري��خ م��ي��اد أبني  ب���أن  أن���ا "س��ال��م ص��ال��ح عقيلة"  أع��ل��ن 
"عبدالحميد سالم صالح عقيلة" الصحيح هو 2015/12/5م 

وليس كما ورد خطأ بسجات السجل المدني درنة .

أعلن أنا "عبدالله محمد عقيله أبوسته" بأن هذا هو أسمي 
الرباعي الصحيح وليس كما ورد خطأ بسجات مصلحة األحوال 

المدنية - السجل المدني درنة ورقة العائلى رقم )11601(.

تعديل تاريخ ميالد

تعديل أسم
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رئيس المجلس الرئاسي يصل إلى طرابلس بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة 76 لألمم المتحدة

السيد  الرئاسي،  المجلس  رئيس  استقبل 
الماضي،  الثاثاء  يوم  صباح  المنفي،  محمد 
إفريقيا  في  األمريكية  العسكرية  القيادة  قائد 
والوفد  تاونسند"  "ستيفين  الجنرال  "أفريكوم" 
التعاون األمني  له، وذلك لبحث أوجه  المرافق 
وال��والي��ات  ليبيا  بين  المشترك  وال��ع��س��ك��ري 

المتحدة األمريكية.
اإلره��اب  مكافحة  جهود  االجتماع  وناقش 
والجريمة المنظمة وخاصة في مناطق الجنوب 

الليبي.
المرتزقة  إخ��راج  ملف  االجتماع  بحث  كما 
الليبية،  األراض�����ي  م��ن  األج��ن��ب��ي��ة  وال���ق���وات 

والخطوات المتخذة في هذا االتجاه.
المتحدة  ال��والي��ات  سفير  االجتماع  وحضر 

لدى ليبيا السيد "ريتشارد نورالند".

السيد  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  عقد 
الماضي  ال��ث��اث��اء  ي��وم  الدبيبة  الحميد  عبد 
ذوي  ل��اش��خ��اص  ال��وط��ن��ي  المجلس  اج��ت��م��اع 
اإلسكان  المواصات،  وزراء  بعضوية  االعاقة 
والمرافق، التعليم العام، التعليم العالي، المالية، 

الشؤون االجتماعية، والشباب . 
ديوان  بمقر  عقد  الذي  االجتماع  وتم خال 
التي  والتحديات  المشاكل  طرح  الوزراء  رئاسة 
ليبيا  في  االعاقة  ذوي  االشخاص  منها  يعاني 
بهذه  المتعلقة  االحصائيات  عرض  تم  حيث   ،
الفئة والحقوق التي يكفلها لهم القانون ولم يتم 

تفعيلها وتوقفت لسنوات عديدة. 
ومن جهته أكد السيد رئيس حكومة الوحدة 
والتزام  القوانين  تفعيل  ض��رورة  على  الوطنية 
الحكومة وصندوق التضامن االجتماعي بتسديد 
وكذلك  ال��ق��ان��ون  لهم  اق��ره��ا  ال��ت��ي  االع��ان��ات 
والخارجي،  الداخلي  والسفر  التنقل  امتيازات 
كًما أكد على إنه سيتم تخصيص القيم الازمة 

للتسديد.

رئيس المجلس الرئاسي 
يستقبل قائد القيادة العسكرية 

األمريكية في إفريقيا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
يعقد اجتماع المجلس الوطني 

لالشخاص ذوي اإلعاقة

المجلس  رئ��ي��س  التقى 
محمد  ال��س��ي��د  ال��رئ��اس��ي 
ال��م��ن��ف��ي، ي����وم االرب���ع���اء 
ال����م����اض����ي، وف���������داً م��ن 
المنطقة  وح��ك��م��اء  أع��ي��ان 
الشرقية، وذلك لبحث آخر 
المستجدات السياسية في 

ليبيا.
كلمة  على  الوفد  وأثنى 
الرئاسي  المجلس  رئيس 
الجمعية  أمام  ألقاها  التي 
ال��ع��ام��ة ل��ألم��م ال��م��ت��ح��دة، 
وال��ت��ي أك���د خ��ال��ه��ا على 
واستقرارها،  ليبيا  وح��دة 
وال���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ح��ق��ي��ق 
ال���م���ص���ال���ح���ة ال��وط��ن��ي��ة، 
اإلن��س��ان،  حقوق  واح��ت��رام 

إجراء  نحو  قدماً  والمضي 
إنتخابات حرة ونزيهة.

دور  إل��ى  اللقاء  وت��ط��رق 
ال��م��ج��ل��س ال���رئ���اس���ي في 
دع���م وق���ف إط���اق ال��ن��ار، 
المؤسسات  أغلب  وتوحيد 
ودع����م عمل  ال��ح��ك��وم��ي��ة، 

اللجنة العسكرية المشتركة 
ع��ل��ى  وال����ع����م����ل   ،5+5
والقوات  المرتزقة  إخ��راج 

األجنبية.
وبارك األعيان والحكماء 
الوطنية  المفوضية  إنشاء 
وكذلك  للمصالحة،  العليا 

تمت  ال���ت���ي  اإلج���������راءات 
عدد  عن  باإلفراج  مؤخراً، 
من السجناء الذين صدرت 
ب��اإلف��راج،  أحكاماً  بحقهم 
األي��ام  خ��ال  تنفيذها  وت��م 

الماضية.
وأك����د أع���ي���ان وح��ك��م��اء 

ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة من 
دعمهم  قبائلها،  مختلف 
المجلس  ل��رئ��ي��س  ال��ك��ام��ل 
ال���رئ���اس���ي، ف���ي خ��ط��وات��ه 
السام  لتحقيق  ال��رام��ي��ة 
العادل والشامل بين مناطق 

ومدن ليبيا.
رئيس  السيد  أكد  بدوره 
على  ال��رئ��اس��ي،  المجلس 
في  والحكماء  األعيان  دور 
المنطقة الشرقية، لرغبتهم 
ال��ص��ادق��ة ل��ل��م��ش��ارك��ة في 
التي  وال��ب��رام��ج  المشاريع 
االستقرار،  لتحقيق  تهدف 
مسافة  على  وقوفه  مؤكداً 
الليبيين  جميع  بين  واح��دة 

في كل المناطق.

ال��ت��ق��ى رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
الدبيبة  عبدالحميد  السيد  الوطنية 
بعد ظهر يوم االربعاء الماضي رئيس 
جمهورية النيجر السيد محمد بازوم 

بالعاصمة النيجرية نيامي.
اللقاء  خ��ال  ال��ج��ان��ب��ان  ون��اق��ش 
من  الشرعية  غير  ال��ه��ج��رة  قضية 
شمال النيجر مروًرا بالجنوب الليبي، 
والعمل  ال��ت��واص��ل  تستدعي  وال��ت��ي 
ال��ح��دود  لحماية  ال��ج��وار  دول  م��ع 

المشتركة ومعالجة هذا الملف.
الجهود  على  ب��ازوم  السيد  وأثنى 
المبذولة من أجل تحقيق المزيد من 
والتي  ليبيا  في  والسام  االستقرار 
أكد بالرغم من التحديات والمشاكل 

ال��ت��ي ت��ع��ان��ي م��ن��ه��ا ل��ي��ب��ي��ا إال أن��ه��ا 
استقرار  في  مهماً  دوًرا  تلعب  تضل 

المنطقة.
وم���ن ج��ان��ب��ه أك���د ال��س��ي��د رئيس 
الوزراء على أن االخوة والدم تتجاوز 
الجغرافيا والحدود وبالتالي سيكون 

العمل بيننا مشترًكا وحماية حدودنا 
ستكون واجًبا حتمًيا ال يمكن التهاون 

به.
العاقات  تعزيز  بحث  ت��م  وك��م��ا 
ظل  ف��ي  البلدين  بين  االق��ت��ص��ادي��ة 
فيها  دع��ا  استثمارية  ف��رص  وج��ود 

للوفد  المرافقين  األع��م��ال  رج���ال 
بالنيجر،  التجارة  غرفة  للقاء  الليبي 
اللجنة  تشكيل  على  االتفاق  تم  كما 
العليا الليبية النيجرية والتي سيحدد 

لها موعد قريب لتجتمع.
وزراء  ال����س����ادة  ال���ل���ق���اء  ح��ض��ر 
المواصات،  الداخلية،  الخارجية، 
ال���دول���ة ل��ش��ؤون م��ج��ل��س ال�����وزراء، 
السياسية،  وال���ش���ؤون  ول��إت��ص��ال 
وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، 
والناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء 
مصرف  ومحافظ  الحكومة،  ورئيس 
ليبيا المركزي، ورئيس مجلس إدارة 
ومدير  الخارجي،  الليبي  المصرف 

مصرف الساحل والصحراء.

التقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد 
الخميس  ي���وم  م��س��اء  ال��م��ن��ف��ي،  م��ح��م��د 
ال��م��اض��ي ب��ب��رل��ي��ن، ع����دداً م��ن ال��س��ف��راء 
ألمانيا  جمهورية  لدى  المعتمدين  العرب 
من  العديد  لمناقشة  وذل��ك  االت��ح��ادي��ة، 
القضايا التي تهم الشأن السياسي الليبي، 

ودعم الدول العربية الستقرار ليبيا.
وبحث السيد رئيس المجلس الرئاسي، 
المجلس  العرب، دعم جهود  السفراء  مع 

الرئاسي، في تنفيذ استحقاقات المرحلة، 
وفي مقدمتها تحقيق المصالحة الوطنية، 
الرئاسية  االنتخابات  إجراء  إلى  للوصول 

والبرلمانية، نهاية العام الجاري. 
الرئاسي،  المجلس  السيد رئيس  وأكد 
خال االجتماع، على أهمية الدور العربي 
خال  من  ليبيا،  في  السام  تحقيق  في 
هذه  عبور  ف��ي  الليبي  الشعب  مساندة 
المرحلة، ووصولها إلى االستقرار الدائم.

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
السيد عبد الحميد الدبيبة ظهر يوم 
رئيس  ضم  اجتماع  الماضي  األح��د 
الداخلية،  وزي��ر  العامة،  المخابرات 
والجنسية،  الجوازات  مصلحة  رئيس 
رئيس مصلحة األحوال المدنية، مدير 
الداخلية،  ب���وزارة  القانونية  اإلدارة 
للمعلومات،  العامة  الهيئة  ورئ��ي��س 
الصعوبات  لمتابعة  خصص  حيث 
األرق��ام  على  الحاصلين  تواجه  التي 

الليبية  الزوجة  أبناء  وكذلك  اإلدارية 
من أجنبي. 

الحكومة  رئ��ي��س  السيد  وأستمع 
بديوان  عقد  ال��ذي  االجتماع  خ��ال 
مجلس الوزراء إلى الخطوات المتخذة 
ف��ي ه���ذا ال��م��ل��ف م��ن ع��ق��ود سابقة 
واألجهزة  الداخلية  وزارة  خال  من 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، وال���ج���وان���ب ال��ق��ان��ون��ي��ة 

بالخصوص. 
بأن  الحكومة  رئيس  السيد  وأك��د 

إعطاء الحقوق واجب يفرضه القانون 
وأن العمل في هذا الملف وفق صحيح 
القانون واجب أخاقي وطني، ويجب 
الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  تتحمل  أن 

مسؤوليتها. 
تعليماته  الحكومة  رئيس  وأص��در 
بتشكيل لجنة عليا تتولى دراسة كافة 
وإحالتها  والقانونية  الفنية  التفاصيل 

لمجلس الوزراء للعرض واالعتماد.

وصل رئيس المجلس الرئاسي، السيد 
إلى  له  المرافق  والوفد  المنفي،  محمد 
الماضي،  اإلثنين  ي��وم  صباح  طرابلس، 
في  مشاركته  بعد  ن��ي��وي��ورك،  م��ن  ق��ادم��اً 
ال� 76 لألمم  العامة  اجتماعات الجمعية 

المتحدة.
وكان النائبان موسى الكوني وعبد الله 
الوطنية،  الوحدة  حكومة  ورئيس  الافي، 
مقدمة  في  الدبيبة،  الحميد  عبد  السيد 

مستقبليه بمطار معيتيقة الدولي.
كما شارك في استقبال رئيس المجلس 

ونائب  العامة،  األرك���ان  رئيس  الرئاسي، 
وع��دد  ال��رئ��اس��ي،  المجلس  دي���وان  رئيس 
من  وع��دد  البلديات  وعمداء  ال���وزراء،  من 
الوجهاء واألعيان، من مختلف مناطق ليبيا.
الرئاسي  المجلس  رئيس  السيد  وكان 
العامة  الجمعية  أم���ام  كلمة  أل��ق��ى  ق��د 
وحدة  على  خالها  أكد  المتحدة،  لألمم 
تحقيق  على  والعمل  واستقرارها،  ليبيا 
حقوق  واح���ت���رام  ال��وط��ن��ي��ة،  المصالحة 
اإلن���س���ان، وال��م��ض��ي ق��دم��اً ن��ح��و اج���راء 

انتخابات حرة ونزيهة.

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفد من أعيان وحكماء المنطقة الشرقية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي رئيس جمهورية النيجر

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عددًا من السفراء العرب في ألمانيا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتابع الصعوبات التي تواجه الحاصلين على األرقام اإلدارية
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الوحدة  حكومة  رئيس  نائب  السيد  اجتمع 
الثاثاء  يوم  أبوجناح  رمضان  المهندس  الوطنية 
ووكيل  م��ازن،  خالد  الداخلية  وزير  مع  الماضي 

وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود سعيد.
ال��وزارة  بديوان  ال��ذي عقد  اللقاء  وت��م خ��ال 
األمنية  المستجدات  آخر  استعراض  بطرابلس 
داخل الباد، وبعض الملفات االمنية في الجنوب، 
وحماية  لتأمين  الداخلية  وزارة  واس��ت��ع��دادات 
االستحقاقات االنتخابية القادمة والجهود األمنية 
مكوناتها  كافة  من خال  ال��وزارة  بها  تقوم  التي 
على مستوى الباد في حفظ وتقديم الخدمات 

للمواطنين.
الصعوبات  مناقشة  إل��ى  اللقاء  ت��ط��رق  كما 
الحلول  ووض��ع  ومنتسبيها  ال���وزارة  تواجه  التي 
لها إلنجاح سير العمل األمني على كافة التراب 

الليبي.
إلى  وقوفه  أبوجناح  رمضان  المهندس  وأك��د 
جانب كل عناصر الشرطة واألمن الشرفاء الذين 
الليل  ويصلون  بشكل مضاعف  جهودهم  يبذلون 
خدمة  أجل  من  واألم��ن  القانون  لفرض  بالنهار 

الوطن وراحة المواطن بجميع أنحاء الباد.
وزي��ر  م��ع  الحكومة  رئيس  نائب  لقاء  وي��أت��ي 
الداخلية ضمن سلسلة اجتماعات دورية يعقدها 
بالمؤسسات  العمل  سير  على  لاطاع  النائب 

األمنية وبحث احتياجاتها الازمة.

ليبيا  ل��دى  بنغاديش  جمهورية  سفير  أث��ن��ى 
“شميم زمان”، على الوضع األمني بمدينة بنغازي، 
ِقبل  من  الماضي،  الخميس  يوم  استقباله،  خال 
وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، مشيًدا بالجهود 
المبذولة من قبل الوزارة في استتاب األمن، حيث 

أعرب عن تطلّعه لفتح قنصلية باده في بنغازي.
وناقش وكيل الوزارة مع السفير، وضع العمالة 
الشرعيين  غير  المهاجرين  سواء  البنغاديشية، 
منهم، أم عمليات اإلتجار بهم بواسطة الشركات 

الوهمية.
وسلّط “شميم زمان” الضوء على قرار المحكمة 
بمنع  القاضي  عام 2015،  بنغاديش  في  العليا 
في  وجودهم  واصًفا  ليبيا،  إل��ى  مواطنيها  سفر 
الباد اآلن ب� “غير الشرعي”، فيما أكد من جهة 
أخرى بأن هنالك مساٍع ستكون مع حكومة باده 
الوضع  على  ال��وق��وف  بعد  خ��اّص��ًة  ال��ق��رار،  لرفع 
البلدين  بين  التعاون  لتعزيز  المدينة؛  في  األمني 

بمختلف المجاالت، خاّصة الخدمية.
وأبدى “اقعيم” استعداده للتعاون وفًقا للقانون، 
ومخاطبة إدارة المنافذ والهجرة؛ لحصر المعلومات 
حملة  من  الشرعيين  غير  بالمهاجرين  الخاصة 

الجنسية البنغاديشية؛ تمهيًدا لترحيلهم.
وأفاد المكتب اإلعامي لوكيل وزارة الداخلية، 
للتواصل مع  ال��وزارة؛  تم تكليف مندوب عن  بأنه 
السفارة البنغاديشية، للتنسيق المشترك وتسهيل 
ضمن  تقع  التي  ال��خ��دم��ات  وتقديم  اإلج����راءات 
االختصاص قانوًنا، عاوة على القدرة االستيعابية 

لدى ليبيا للعمالة األجنبية.

رمضان أبوجناح يستعرض آخر المسجدات 
األمنية مع وزير الداخلية خالد مازن

خالل لقائه وكيل وزارة الداخلية.. سفير 
بنغالديش يثني على الوضع األمني

النائب االول لرئيس الحكومة يلتقي نائبة رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا

وزيرة الخارجية تلتقي بالرياض نظيرها السعودي

وزير الصحة يؤكد دعمه لفئة ذوي الهمم

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقى رئيس بعثة اإلتحاد األوربي في ليبيا 

في إطار تنفيذ خارطة الطريق 
الحوار  بملتقى  عليها  المصادق 
الوطني عقد النائب االول لرئيس 
ال��ح��ك��وم��ة اج��ت��م��اع��ا م��ع األم��ي��ن 
الشؤون  منسقة  المساعدة  العام 
رئيس  نائبة  المقيمة  اإلنسانية 
في  للدعم  المتحدة  األم��م  بعثة 

ليبيا السيدة جورجيت غانيون .
السبل  الطرفان  تباحث  حيث 
الرامية لتعزيز اتفاق وقف إطاق 
أكتوبر  ف��ي  عليه  ال��م��وق��ع  ال��ن��ار 
أعمال  دعم  من خال   ،  2020
اللجنة العسكرية 5+5 باالضافة 
اع���ادة  ال��ح��ك��وم��ة ف��ي  إل���ى دور 
الحياة اليومية للمدنيين خصوصا 

في المناطق المدمرة والمتضررة 
األساسية  الخدمات  ع��ودة  مثل 
وال��وص��ول إل��ى األس���واق وحرية 

التنقل اآلمن .
ومن جهته أثنى سيادة النائب 

البعثة  بذلتها  التي  الجهود  على 
من  التخطيط  على  للمساعدة 
إطاق  وق��ف  اتفاق  تنفيذ  أج��ل 
ونشرها  سرت  مدينة  في  النار 
سريع  بشكل  االستجابة  لفرق 

األلغام على  إزالة  وانتهاءها من 
طول 120 كيلومتًرا من الطريق 
الساحلي بما في ذلك إزالة 7.5 
طن من مخلفات الحرب القابلة 
فتح  إع���ادة  لتسهيل  لانفجار، 
تنقل  لضمان  الساحلي  الطريق 
بشكل  والمقيمين  المواطنين 

آمن . 
وأض���������اف ب������أن ال���ح���ك���وم���ة 
األممية  البعثة  تكون  ب��أن  تعول 
إيجابيا  شريكا  أجسامها  بكافة 
لتجاوز  الليبي  الشعب  لمساعدة 
ه����ذه ال��م��رح��ل��ة ل��ل��وص��ول إل��ى 
المزمع  االنتخابي  االستحقاق 

عقده نهاية العام الجاري .

التقت وزيرة الخارجية والتعاون 
المنقوش  نجاء  السيدة  الدولي 
يوم الخميس الماضي ، بالعاصمة 
ال���س���ع���ودي���ة ال����ري����اض ن��ظ��ي��ره��ا 
السعودي األمير فيصل بن فرحان 

بن عبدالله آل سعود .
ال��وزي��رة  السيدة  واستعرضت 
خ���ال ال��ل��ق��اء م��ض��ام��ي��ن م��ب��ادرة 
ليبية  ليبيا، كأول مبادرة  استقرار 
الوحدة  حكومة  تطلقها  خالصة 
الوطنية لتحقيق االستقرار في ليبيا 
والعسكرية،  السياسية،  بجوانبها 
واألمنية، واالقتصادية، وعزم ليبيا 
نهاية  دولي  مؤتمر  وتنظيم  رئاسة 
الفعلي  للبدء  القادم  أكتوبر  شهر 
على  استنادا  بنودها،  تنفيذ  في 
 2 و   1 برلين  مؤتمري  مخرجات 
 , وق��رارات مجلس األمن 2570 

.2571
وف���ي ه���ذا ال��خ��ص��وص قدمت 

لنظيرها  دع��وة  ال��وزي��رة  السيدة 
ال��س��ع��ودي ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي ه��ذا 
للمكانة  تأكيداً  الدولي،  المؤتمر 
المملكة  بها  تتمتع  التى  ال��رائ��دة 
العربية السعودية على المستويين 

اإلقليمي والدولي .
خارجية  وزير  عبر  جانبه  ومن 

السعودية األمير فيصل بن فرحان 
دعم  ع��ن  س��ع��ود،  آل  عبدالله  ب��ن 
إلى  مايهدف  لكل  الكامل  ب��اده 
تحقيق االستقرار في ليبيا، معبراً 
ليبيا  استقرار  لمبادرة  دعمه  عن 
خالصة  ليبية  م��ب��ادرة  باعتبارها 
االس��ت��ق��رار  تحقيق  إل���ى  ت��ه��دف 

ويحقق  ليبيا  في  والسام  واألمن 
تطلعات الشعب الليبي في التنمية 

والبناء .
على  التأكيد  اللقاء  تناول  كما 
إت��ج��اه  ال��م��واق��ف  تنسيق  أه��م��ي��ة 
القضايا ذات اإلهتمام المشترك، 
تفعيل  أهمية  إل��ى  كذلك  وتطرق 
المبرمة  المشتركة  االت��ف��اق��ي��ات 
آفاق  وتعزيز  البلدين،  بين  سابقا 

التعاون في المجاالت كافة .
وأع���رب ال��وزي��ر ال��س��ع��ودي في 
ختام اللقاء عن دعم باده الكامل 
لتحقيق  ال��ه��ادف��ة  ال��ج��ه��ود  ل��ك��ل 
بأن  مؤكدا  ليبيا،  في  االستقرار 
إمكانيات  م��ن  ليبيا  ب��ه  ماتتمتع 
يؤهلها إلى تجاوز أزمتها، وتحقيق 
ب��أن  م��ؤك��دا  لشعبها،  االزده�����ار 
باده على استعداد لتقديم الدعم 
الليبيين  جهود  ومساندة  ال��ازم، 

نحو االستقرار والتنمية .

أك���د وزي���ر ال��ص��ح��ة ع��ل��ي ال��زن��ات��ي، 
منظمة  منتسبي  لقائه  خال  األرب��ع��اء، 
“ج����ري����ح وط�����ن ال���ح���ق���وق���ي���ة” ل����ذوي 
وزارة  ب��م��ق��ر  ال��خ��اص��ة،  االح��ت��ي��اج��ات 
للنهوض  ال����وزارة  دع��م  على  ال��ص��ح��ة، 
تأهيل  وإعادة  الطبيعي،  العاج  بمراكز 
ذوي الهمم في ليبيا، مجددا دعم وزارته 
لملف توطين العاج بالداخل، وتحسين 
الخدمات الصحية لجميع الفئات؛ وذلك 

توفيراً لتكاليف العاج بالخارج.
وأشار الزنتاني إلى أن الوزارة ستُوّجه 
التخصصية  وال��م��راك��ز  المستشفيات 

في  األول��وي��ة،  الهمم  ذوي  فئة  بإعطاء 
المواعيد،  تسريع  مع  عياداتها،  جميع 
الُعقم  ح���االت  ع��اج  على  واإلش����راف 

والضمور العضلي.
 ، الجمعية  ممثل  طالب  جانبه  وم��ن 
تركيب  مراكز  بتجهيز  الصحة؛  وزارة 
األط����راف ال��ص��ن��اع��ي��ة، وع���اج ح��االت 
حصول  جانب  إل��ى  العضلي،  الضمور 
التأمين  خ��دم��ات  على  المعّنية  الفئة 
توفير  في  ال��وزارة  دور  ُمثمناً  الصحي، 
بتلقي  يتعلق  فيما  الصحية  الخدمات 

التطعيمات المضادة لفايروس كورونا .

الوحدة  حكومة  رئيس  نائب  السيد  التقى 
ال��وط��ن��ي��ة ال��م��ه��ن��دس رم��ض��ان أب��وج��ن��اح ي��وم 
رئيس  طربلس  في  بمكتبه  الماضي  االربعاء 
بعثة اإلتحاد األوربي في ليبيا السيد خوسيه 
أن��ط��ون��ي��و س��اب��ادل ،ورئ��ي��س��ة ق��س��م ال��ب��رام��ج 
والعمليات في البعثة السيدة سندرا جوفيني. 
إلستعراض أنشطة االتحاد األوربي في مناطق 

الجنوب.
حيث تم خال االجتماع مناقشة ملف الدعم 
الفني واالستشاري المقدم من قبل بعثة االتحاد 
االوربي عبر مشروع )بيبول( الذي تشرف على 
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األم��م  بعثة  تنفيذه 

. )UNDP(وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وج����دد ال��س��ي��د )س����اب����ادل( ت��أك��ي��ده على 
لعبور  الليبي  للشعب  األوربي  االتحاد  مساندة 
السلم  مستقبل  نحو  واالنتقال  المرحلة  هذه 
االستمرار  في  رغبته  عن  معرباً  واالستقرار 
التنموية  وال��ب��رام��ج  ال��م��ش��اري��ع  إن��ج��اح  نحو 

المنفذة والمزمع تنفيذها المدة القادمة.
بالزيارة  الحكومة  نائب  رح��ب  جهته  م��ن 
للجهود  ،مشيراً  االتحاد  رئيس  بها  ق��ام  ال��ي 
ال��م��ب��ذول��ة ف��ي إط���ار ال��دع��م ال��م��ت��واص��ل في 
يكون  أن  على أهمية  ،موكداً  اتجاه االستقرار 
برامج  على  للتركيز  ق��ص��وى  أهمية  ه��ن��اك 
،وتجنب  الليبي  الجنوب  في  البشرية  التنمية 
بناء مهاراتهم  التقليدي للمساعدة في  الشكل 

واالهتمام بالشباب ،واهمية مراعاة تواجد دور 
المجالس التخصصية والخبراء والمتابعين من 

ابناء فزان عند دراسة وتقديم المبادرات .
وفي الختام تم االتفاق على أن يتم تشكيل 
المتابعة  مهام  لتولي  النائب  مكتب  من  فريق 
لوضع  ،تمهيدا  االت��ح��اد  بعثة  مع  التنسيق  و 
إلستهداف  المناسبة  واالول��وي��ات  الترتيبات 

المنطقة خال الفترة القادمة.
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السيد  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  بحث 
مع  الماضي  الثاثاء  يوم  الدبيبة  الحميد  عبد 
اإليطالية  إي��ن��ي  لمجموعة  التنفيذي  المدير 
السيد كاوديو ديسكالزي، سبل تعزير نشاطهم 
في ليبيا، وذلك ضمن تنفيذ خطة عودة الحياة 

والتنمية في الباد.
رئاسة  بديوان  عقد  ال��ذي  االجتماع  وتناول 
الوزراء آفاق توسيع نشاط الشركة في ليبيا في 
بما  المتجددة  والطاقة  والغاز،  النفط  مجاالت 
يخدم رؤية الحكومة في استعادة عافية القطاع .

وشدد رئيس الحكومة على أهمية خلق فرص 
المشاريع  ضمن  الليبية  العاملة  للقوى  عمل 

المشتركة، لارتقاء بها .

الوحدة  بحكومة  والغاز  النفط  وزي��ر  رفض 
قام  التى  االستقالة  ع��ون"  "محمد  الوطنية 
وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون االنتاج "رفعت 

العبار" بتقديمها خال اليومين الماضيين.
وقام وزير النفط والغاز بمخاطبة السيد وكيل 
االستقالة،  لهذه  رفضه  عن  له  معربا  ال��وزارة 
كما طلب منه االستمرار في العمل وتأدية مهام 
مسئولياته  وممارسة  طبيعية  بصورة  وظيفته 

واختصاصاته وفقا للتشريعات النافذة.

ميكائيل"  م��وس��ى  "عبدالحفيظ  ن��ح��ن 
بعد  االب��ت��دائ��ي��ة،  اج��داب��ي��ا  رئ��ي��س محكمة 
اإلطاع على الطلب المقدم من المواطن/ 
وعلى  عبدالكريم،  عبدالله  عبدالكريم 
أحكام  وعلى  بالطلب  المرفقة  المستندات 
مواد القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن 

النشاط التجاري..
نأمر باألتي:

المصدق  المصرفي  الصك  إع��دام  أوال: 
ثاثة   )3600( بقيمة   )504222( رق��م 
آالف وستمائة دينار الصادر من الحساب رقم 

)49812( بطرف مصرف شمال أفريقيا.
أعاه  المذكور  المبلغ  بدفع  نأذن  ثانيا: 
في  النشر  على  يوما  ثاثون  انقضاء  بعد 

الجريدة الرسمية وعدم االعتراض.
ثالثا: على مقدم الطلب االعان.
رئيس محكمة اجدابيا االبتدائية

صدر بتاريخ 2021/9/22

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يبحث مع شركة 
إيني اإليطالية تعزيز نشاطهم في ليبيا

وزير النفط والغاز يرفض استقالة 
وكيل الوزارة لشؤون االنتاج 
ويطالبه باالستمرار في العمل

وزير االقتصاد والتجارة يوجه بتنفيذ منظومة دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة

الهيئة العامة لتشجيع االستثمار تنظم ملتقى تحت شعار "االستثمار يقرع ابواب البلديات"

وزير الصناعة والمعادن يناقش إعادة تشغيل المصانع المتوقفة

وزارة االقتصاد والتجارة تبحث خطة لتفعيل المناطق الحرة 

اعدام صك

النائب يوسف العقوري يلتقي وزير الثروة البحرية

أصدر وزير االقتصاد والتجارة 
"م��ح��م��د ال���ح���وي���ج"، ت��وج��ي��ه��ات��ه 
ب���ال���ب���دء ف����ي ت��ن��ف��ي��ذ م��ن��ظ��وم��ة 
دع����م ال���م���ش���روع���ات ال��ص��غ��ي��رة 

والمتوسطة.
ج���اء ذل���ك خ���ال ل��ق��اء عقد 
ال��وزارة،  بمقر  الماضي  الخميس 
ض���م وك���ي���ا ال��������وزارة ل��ل��ش��ؤون 
ال��ت��ج��اري��ة وال��م��ن��اط��ق ال��ح��رة، 
ورؤس��اء  العموم  م���دراء  بحضور 

الجهات التابعة. 
وأش����اد "ال��ح��وي��ج" ب��ال��م��ب��ادرة 
الوطني  البرنامج  م��ن  المقدمة 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
التي تساهم في تنفيذ المشروعات 
بعدد 100  والمتوسطة  الصغرى 

القريبة  ال��ف��ت��رة  خ���ال  م��ش��روع 
بمختلف المناطق. 

وأكد أن المنظومة تدعم خطة 
الوزارة في تنمية االقتصاد الوطني 

مشدًدا  كبيرة،  عمل  فرص  وخلق 
على ضرورة تنفيذ المنظومة بما 
الفعلي  ال��دع��م  تقديم  ف��ي  يسهم 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

الواحات،  للمناطق  األولوية  ومنح 
الجبل  ومناطق  زلة  أوجله،  جالو، 
منها يفرن، جادوا، نالوت، الزنتان، 
ف��ي دع���م وت��م��وي��ل ال��م��ش��روع��ات 
المحلية  الموارد  تعتمد على  التي 
وتوطين  المكانية  التنمية  وتحقق 

الصناعات. 
وأع������ل������ن ال�������وزي�������ر خ����ال 
االج���ت���م���اع، ع���ن م���ب���ادرة إن��ش��اء 
الصغيرة  ال��م��ش��روع��ات  ب��ورص��ة 
وال��م��ت��وس��ط��ة واع��ت��م��اد إل��زام��ي��ة 
لشركات  االئ��ت��م��ان��ي  التصنيف 
الصغيرة  والمشروعات  التأمين 
تقليل  أدوات  كإحدى  والمتوسطة 
المخاطر من خال هيئة اإلشراف 

على األسواق المالية. 

كتبت: نعيمة المصراتي
االدارة  مجلس  رئيس  السيد/  عقد 
االس��ت��ث��م��ار  لتشجيع  ال��ع��ام��ة  بالهيئة 
جمال  د.  السيد  الخصخصة  وش���ؤون 
الجمعة  األول  أم���س  ي���وم  ال��ن��وي��ص��ري 
ب��ف��رع  2021/10/1م  ال���م���واف���ق 
بمدينة  للهيئة  ال��ش��رق��ي��ة  ال��م��ن��ط��ق��ة 
بنغازي اجتماعا مع اعضاء من مجلس 
وبحضور  ال��ع��ام  والمدير  الهيئة  ادارة 
الشرقية  بالمنطقة  الهيئة  ف��رع  مدير 
العامة  بالهيئة  االدارات  م��دراء  وبعض 

وذلك  الهيئة،  ف��رع  موظفي  من  وع��دد 
ملتقى  النهائية القامة  الترتيبات  لوضع 
المشاريع  من  ع��دد  اط��اق  وإحتفالية 
االستثمارية تحت شعار "االستثمار يقرع 
يوم  عقده  والمقرر  البلديات"،  اب��واب 
صباحا  العاشرة  الساعه  السبت  أمس 
بمنتجع الماسة السياحي بمدينة بنغازي 
نطاق  داخل  البلديات  عمداء  وبحضور 
االستثمار  لتشجيع  العامة  الهيئة  فرع 
بالمنطقة الشرقية وكذلك حضور عدد 
من الملحقين االقتصاديين بالسفارات. 

الصناعة  وزي��ر  اجتمع 
والمعادن " احمد ابوهيسه 
ال���وزارة برئيس  ب��دي��وان   "
ال��ش��رك��ة  إدارة  م��ج��ل��س 
الليبية الصناعية القابضة.

ملف  االجتماع  وناقش 
للشركة  التابعة  المصانع 
الليبية الصناعية القابضة 
وإمكانية تشغيلها بالتعاون 
ال��ص��ن��اع��ة  وزارة  ب���ي���ن 

وال����م����ع����ادن وال���ش���رك���ة 
الصناعية القابضة إضافة 
إل���ى ع���دد م���ن ال��م��ل��ف��ات 

األخرى. 
على  ال����وزي����ر  وش�����دد 
الصناعة  توطين  ض��رورة 
في الباد من خال إعادة 
المتوقفة  المصانع  تشغيل 
ع����ن ال���ع���م���ل ف����ي ع��م��وم 

الباد.

ي��وم  وال���ت���ج���ارة،  االق��ت��ص��اد  وزارة  ب��ح��ث��ت 
اإلثنين الماضي، آليات لتفعيل المناطق الحرة 
التنمية  وتحقيق  الصناعات  لتوطين  وتوظيفها 
المكانية، وتحفيز قطاعات الصناعة والزراعة.

وزارة  وكيل  عقده  اجتماع  خال  ذلك  جاء 
االقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة نوري 
العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  محمد ضَم 
لتشجيع االستثمار وشؤون الخصخصة وإدارة 
المنطقة الحرة المريسة بنغازي، ونائب عميد 
بلدية الكفرة، وذلك لبحث خطة تفعيل المناطق 

الحرة لدعم االقتصاد الوطني.
 وحسب بيان  نشر على الصفحة الرسمية 
لموقع الوزارة فقد ناقش االجتماع خطة وزارة 

لتشجيع  العامة  والهيئة  والتجارة  االقتصاد 
االستثمار وشؤون الخصخصة لتفعيل المناطق 
عمل  خطة  استعراض  إل��ى  باإلضافة  الحرة، 
المنطقة  إنشاء  في  الكفرة  البلدي  المجلس 
بهدف  العبور  تجارة  وتنشيط  الكفرة،  الحرة 
تحفيز قطاعات الصناعة والزراعة بالمنطقة.

وأكد وكيل وزارة االقتصاد والتجارة أن إنشاء 
وتفعيل المناطق الحرة بكافة ربوع الباد يسهم 
قطاعات  وتحفيز  العبور  تجارة  تنشيط  في 
الصناعة والزراعة، وتحسين مستوى الخدمات 
بالمدن والمناطق الواقعة ضمن نطاقها، ورفع 
معدل الناتج المحلي للصادرات غير النفطية. 

 من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة لتشجيع االستثمار وشؤون الخصخصة 
خال  م��ن  الوطنية،  ال��وح��دة  حكومة  أن  إل��ى 
تحسين  إل��ى  تهدف  ال��ح��رة،  المناطق  تفعيل 
حقيقية  استثمارية  فرص  وخلق  التجارة  بيئة 
والنهوض  الوطني  االقتصاد  تنمية  في  تساهم 

بالصناعة المحلية.

ال��ت��ق��ى ع��ض��و م��ج��ل��س ال��ن��واب 
العقوري،  يوسف  توكرة  بلدية  عن 
الثروة  وزير  الماضي،  األربعاء  يوم 
األعمال  تصريف  بحكومة  البحرية 
في  الحكومة  بمقر  سلطان،  ع��ادل 
اللقاء  تناول  حيث  طرابلس،  مدينة 
المتعلقة  ال��م��وض��وع��ات  م��ن  ع���دًدا 

بالقطاع البحري.
مرفأ  بإنشاء  ال��ع��ق��وري  وط��ال��ب 
واستحداث  توكرة  بلدية  في  بحري 
وأن  خاصة  البحرية،  للثروة  مكتب 
على  ساحلية  رقعة  تمتلك  البلدية 

بحرفة صيد  أهلها  ويشتهر  البحر، 
المشروع  هذا  أن  مؤكًدا  األسماك، 
سيعمل على خلق فرص عمل لكثير 
قطاع  وتوطين  البلدية  شباب  م��ن 

صناعة األسماك بها.
بدوره، أكد وزير الثروة البحرية، 
قطاع  تطوير  على  ال���وزارة  ح��رص 
المناطق  جميع  في  البحرية  الثروة 
الساحلية ومنها بلدية توكرة، مشدًدا 
الموارد  من  االستفادة  على ضرورة 
نتيجة  ليبيا  تملكها  التي  البحرية 
لطول ساحلها على البحر المتوسط.
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بلدية بنغازي تفتتح ملعب خماسي لكرة القدم بمدرسة عبدالرازق الشيخي

لقاء عميد بلدية بني وليد بفريق مشروع تقارب بمقر البلدية

وكيل بلدية غات يترأس لجنة تسليم وأستالم مراقبة االقتصاد بالبلدية

بلدية أوجلة تحيي الذكرة ال�� 91 الستشهاد الفضيل بوعمر األوجلي

عبدالرازق  بمدرسة  بنغازي   بلدية  افتتحت 
بنغازي  مدينة  في  تقارب  مشروع  رفقة  الشيخي 
بالنشاط  الخاص  القدم  لكرة  الخماسي  الملعب 
المشروعات  مكتب  مدير  بحضور   ، المدرسي 
منظمة  وممثل  ال��ك��زة  أس��ام��ة  م.  بنغازي  ببلدية 
العاقات  إدارة  مدير  بوسنينةو  ف��رج  أ.  تقارب 
ومدير  ال��ب��دري  أ.ص��ال��ح  بنغازي  ببلدية  العامة 
التاورغى. ويعد   أ. رافع  النشاط المدرسي  مكتب 
افتتاح الملعب  جزًء من مشاريع  وأنشطة مشروع 
تقارب داخل  مدينة بنغازي و الممول من الوكالة 
عقد  وف��ق   USAID الدولية  للتنمية  األمريكية 
الشراكة الُمبرم بين المشروع و بلدية بنغازي وذلك 
لتطوير الخدمات و تحسينها وفق منهج التشارك 

مع المجتمع المدني .

التقى عميد بلدية بني وليد الدكتور 
المجلس  وعضو   " ال��ع��زوزي  يونس   "
الدين كنشيل  " شرف  البلدي األستاذ 
المشروع   ، ت��ق��ارب  م��ش��روع  فريق    "
االمريكية  ال��وك��ال��ة  قبل  م��ن  الممول 

للتنمية الدولية . 
خ��ص��ص ال��ل��ق��اء ال���ذي ع��ق��د بمقر 
العملية الستكمال  ، للخطوات  البلدية 
ضمن  األول��ى  السنة  مشروع  وتنفيذ 

ميثاق المواطن الموقع مع المشروع ، 
تعمل  إن��ارة  وح��دات  بتركيب  والخاص 
 ، البلدية  بمحلة  الشمسية  بالطاقة 
الشراكة ضمن مساعي  ومتابعة أوجه 
دعم تحسين وتقديم الخدمات البلدية.
لقاء  عقد  على  الحاضرون  وأتفق 
للمضي  التنفيذ،  أعمال  لمتابعة  أخر 
ق��دم��اً ف��ي أوج���ه ال��ت��ع��اون وال��ش��راك��ة 

االخرى .

االق��ت��ص��اد  م��راق��ب��ة  بمكتب  اق��ي��م 
ببلدية غات تسليم وأستام بين السيد 
حسن الخير مراقب مراقبة االقتصاد 
عمر  صالح  والسيد  السابق  بالبلدية 

الخير مدير المراقبة الجديد بحضور 
لجنة مكلفة من المجلس البلدي لبلدية 
غ���ات ب��رئ��اس��ة ال��س��ي��د أح��م��د عبدو 
السيد   وعضوية  البلدية  وكيل  صالح 

ربيع محمد عبد الرحمن مدير مكتب 
والسيد   ، بالبلدية  القانونية  الشئون 
ج��م��ال ع��ب��دو س��ي��دي م��دي��ر القسم 

المالي بالمجلس .

أحيت بلدية أوجلة حفل 
ذك��رى  بمناسبة  خ��ط��اب��ي 
المناضل  البطل  استشهاد 
بوعمر  ال��ف��ض��ي��ل  ال��ش��ي��خ 
األوجلي، وسط تجّمع كبير 
م��ن أه��ال��ي وس��ك��ان مدينة 
أوجلة، وعدد من الّضيوف 
والّزوار من مدن الواحات.

جاءت  التي  االحتفالية 
ب���رع���اي���ة م����ن ال��م��ج��ل��س 
ال��ب��ل��دي أوج��ل��ة ب��ال��ت��ع��اون 
للتراث  أوجلة  جمعية  مع 

القيت  المجاهد،  وأحفاد 
خالها العديد من الكلمات 
والقصائد الشعرية إحتفاًءا 
وتكريًما الستشهاد الفضيل 
وتذكيراً بتاريخه المشرف.

من  االحتفالية  حضر  و 
من  عدد  البلدي  المجلس 
أعضاء المجلس وتقد فيها 
عيسى  المهندس  السيد 
عن  ن��ي��اب��ة  بكلمة  ع��ن��ودة 
المجلس  وأع��ض��اء  عميد 

البلدي.

أستلم مندوب صندوق دعم الزواج 
فرع األبيار، مهندس مجدي محمد 
صالح القطراني، صكوك زواج بلدية 

األبيار وضواحيها الدفعة األولى.
وذكر المندوب أن العدد بلغ )34( 
ال��زواج،  على  مقبلين  وشابة،  شاب 

الخاصة  النماذج  تعبئة  تمت  حيث 
وسيستمر  واالس���ت���ام،  بالتسليم 
التسجيل  خ���ال  م��ن  ال��ع��م��ل  ه���ذا 
دعم  بصندوق  الخاصة  بالمنظومة 
الوحدة  أقرتها حكومة  التي  الزواج 

الوطنية.

اج��خ��رة  ال��ب��ل��دي  المجلس  ع��ض��وة  ش��ارك��ت 
بلدية  ع��ن  ممثلة  اع��ل��ي��ان"  عبدالرحيم  "م��ري��م 
يجمع  ال��ذي  الليبية  المرأة  ملتقي  في  اجخرة 
ليبيا  مستوي  علي  البلدية  المجالس  عضوات 
تحت  البيضاء  ببلدية  والمقام 
مستقبل  أج��ل  م��ن  "م��ع��اً  شعار 
المنظمة  من  وبتنظيم  أفضل" 
والتوعية  للعلوم  المجتمعية 

المجتمعية. 
ويهدف الملتقي الي مناقشة 
مشاركة المرأة الليبية في العمل 
بما  الوطنية   الهوية  مفهوم  وترسيخ  السياسي 
يسهم في تطوير مجتمعها وايضاً دور مؤسسات 
المجتمع المدني في دعم وتنمية المرأة لمواكبة 

العمل السياسي.

بالبلدية  ال��م��ش��روع��ات  مكتب  م��دي��ر  بحث 
البال والمهندسين محمد  المهندس نصر شرح 
والسنوسي  الطيف  وحمد  سميع  والناجي  فرج 
مشروع توسعة الطريق المؤدية من الكوبري إلى 

جزيرة شهداء البوستر ..
ستساهم  ال��ت��وس��ع��ة  وه����ذه 
بشكل كبير في تخفيف الزحام 
البوستر  ش��ه��داء  ج��زي��رة  على 
واي���ض���ا ت��س��م��ح ل���ل���ق���ادم من 
الجزيرة  ات��ج��اه  ف��ي  ال��ك��وب��ري 
يقوم  أن  دون  للكوبري  يعود  أن 

بالدوران على الجزيرة .
مشروعات  من  طبرق  بلدية  به  تقوم  ما  كل 
من  الكثير  وح��ل  المواطن  صالح  ف��ي  ستكون 

المختنقات التي تواجهه .

بلدية اجخرة تشارك في فعاليات ملتقى 
المرأة الليبية والعمل الخدمي والسياسي

مدير مكتب المشروعات بطبرق 
يبحث توسعة الطريق المؤدي 

لجزيرة شهداء البوستر

بلدية األبيار وضواحيها تستلم صكوك دعم الزواج
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جمعيه اصحاب الهمم لمتالزمه داون بنغازي تحتفل بمرور 31عاما علي تأسيسها 

حملة نظافة في مصيف الشباب بمنطقة قاريونس

ندوة علمية بعنوان بلدية شحات 
وجهه سياحية واعدة ضمن فعاليات 

مهرجان شحات السياحي 

اص��ح��اب  جمعيه  اح��ت��ف��ل��ت 
ببنغازي  داون  لمتازمه  الهمم 
بالعيد  الماضي  الخميس  يوم 
لتأسيسها  والثاثين  ال��ح��ادي 
االقتصاد  وزاره  بقاعه  وذل��ك 
ب��ح��ض��ور ال��س��ي��د ال��م��ه��ن��دس 
ال��ع��رف��ي رئ��ي��س لجنه  اح��م��د 
للتقنيه  ال��ج��وف  ش��رك��ه  اداره 
ال��ن��ف��ط��ي��ه ب��ال��وك��ال��ه وال��س��ي��د 
اداره  مدير  ال��ج��ري��دي  مفتاح 
تعليم واندماج الفئات الخاصه 
واندماج  تعليم  مكتب  ومنسق 
بالمنطقه  ال��خ��اص��ه  ال��ف��ئ��ات 
تعليم  اقسام  ورؤساء  الشرقيه 
وان����دم����اج ال��ف��ئ��ات ال��خ��اص��ه 
ب��ب��ل��دي��ات ب���ن���غ���ازي وال���م���رج 
عبدالرحيم  والسيد  واجدابيا 
الفرعي  االتحاد  رئيس  ال��زوي 
ذوي  االش����خ����اص  ل���ري���اض���ه 
االع����اق����ه وال���س���ي���ده اوري�����ده 
دي��وان  مجلس  ال��زاي��دي عضو 
االجتماعيه  ال���ش���ؤون  وزاره 

وش��ب��اب  ال��ش��رق��ي��ه  بالمنطقه 
حزب الكرامه واعضاء جمعيه 
اصحاب الهمم واولياء االمور. 
واع��ل��ن خ���ال االح��ت��ف��ال��ي��ه 
السيد )محمد سعيد الورفلي( 
ع��ن  االداره  ل��ج��ن��ه  رئ���ي���س 
ال��م��س��م��ي ال��رس��م��ي ال��ج��دي��د 
الجمعيه  اقرته  الذي  للجمعيه 
ال��ع��م��وم��ي��ه ل��ت��ك��ون )ج��م��ع��ي��ه 
اص���ح���اب ال��ه��م��م ل��م��ت��ازم��ه 

داون( بديا عن االسم السابق 
)جمعيه  وهو  به  اسست  الذي 
اصدقاء المعاقين ذهنيا(، كما 
تقدم بخالص الشكر والعرفان 
الساده  من  المبذوله  للجهود 
ال��م��ؤس��س��ي��ن وال��م��ت��ط��وع��ي��ن 
لبرامج  والداعمين  والعاملين 

الجمعيه. 
تقديم  االح��ت��ف��ال��ي��ه  وت��خ��ل��ل 
وشعريه  وفنيه  غنائيه  فقرات 

قدمها  م��س��رح��ي��ه  وم��ش��اه��د 
اصحاب الهمم . 

الجمعيه  اس���ره  م��ن  ووف���اء 
ل��ل��ذي��ن اس��ه��م��و ف���ي ان��ج��اح 
وسام  منح  االنسانيه  رسالتها 
ال��ع��ط��اء االن���س���ان���ي ت��ق��دي��را 
وع���رف���ان���ا ب��ع��ط��اءه��م ات��ج��اه 
الجمعيه وهم: )اسره المرحوم 
 . العنيزي  عبدالعزيز  ال��ح��اج 
الجوف  ش��رك��ه  اداره  ال��س��اده 
للتقنيه النفطيه . االستاذ خالد 
االستاذ   . المجبري  عبدالله 
محمد ابراهيم مسعود . شركه 
ال��م��راس��م الس��ت��ي��راد وت��وزي��ع 

المواد الغذائية .
 كما تخلل االحتفاليه تكريم 
اس���ره ال��ب��رن��ام��ج ال��م��رئ��ي في 
رسالتي  وبرنامج  امل  ضيافه 
 ) الهمم  اصحاب  قدمه  ال��ذي 
الفريق  من  المبدعين  وتكريم 
الهمم  الص��ح��اب  الموسيقي 

خال االحتفاليه.

ق���ام���ت ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة 
فرع  الشبابي  التطوعي  للعمل 
ال��ب��رك��ة م��س��اء ي���وم األرب���ع���اء 
نظافة  حملة  بتنظيم  الماضي 
بمنطقة  الشباب  مصيف  ف��ي 
الفرع  نطاق  داخ��ل  ق��اري��ون��س 

البلدي البركة.
االعامي  المكتب  وبحسب 
ب��ال��ل��ج��ن��ة ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ع��م��ل 
البركة  فرع  الشبابي  التطوعي 
فإن الحملة الزالت مستمرة في 

شواطئ قاريونس.

بمدينة  الماضي  االربعاء  يوم  اقيمت 
شحات ندوة علمية بعنوان بلدية شحات 
وج��ه��ه س��ي��اح��ي��ة واع�����دة وذل����ك ضمن 
فعاليات مهرجان شحات السياحي تحت 
شعار )السياحة من أجل النمو الشامل(.

وزارة  وكيل  العلمية  ال��ن��دوة   وحضر 
ال��س��ي��اح��ه "س��ام��ي ال��س��ع��ي��ط��ي" وأم��ي��ن 
العالمي  ال��ث��راث  ب��ل��دي��ات  ات��ح��اد  ع���ام 
"ابوعجيلة محمد" وعضو هيئة التدريس 
الدكتور  بسوسة  واالث��ار  السياحة  بكلية 
هيئة  وعضو  عبدالجليل  عبدالباسط 
بجامعة عمر  الجغرافيا  بقسم  التدريس 
الحداد  عبدالباسط  الدكتور  المختار 
وعدد من االكادميين والمهتمين بالمجال 

السياحي  .
ث��اث عروض  ال��ن��دوة  وقدمت خ��ال 
سياحية  وجهه  مدينة شحات  عن  االول 
واع�����دة ، وع����رض ت��ان��ي ع���ن ال��ج��ذب 
حول  اخ��ر  وع���رض  للمدينة  السياحي 
التخطيط السياحي للمدينة ، باالضافة 
السياحي  التحول  امكانية  مناقشة  الى 

لاسثمار في مدينة شحات،
تكريم  ال��ن��دوة  ت��م على هامش  وق��د   
في  البارز  ل��دوره  السياحة  وزارة  وكيل 

انجاح هذا المهرجان السياحي .
وأوض���ح وك��ي��ل ال����وزارة ف��ي تصريح 
ل��م��راس��ل وك���ال���ة األن���ب���اء ال��ل��ي��ب��ي��ة  ان 
بصفة  وال��ن��دوة  ع��ام  بشكل  المهرجان 
خاصة اعطت بريق أمل بأن تكون ليبيا 
دولة سياحية وتتجه من بلد يعتمد على 
تصدير  الى بلد سياحي واعد ، معتبرا 
تتويجا   جاء  الندوة  هذه  في  تكريمه  أن 
السياحة في  وزارة  لديوان  الكبير  للدور 
بمدينة شحات  المهرجان   ه��ذا   اقامة 

االثرية .

وادي  ببلدية  تمنهنت  ب��ل��دة  إحتضنت 
السبت  ي��وم  م��ن  ال��ف��ت��رة  خ��ال  البوانيس 
الخميس  يوم  وحتى  سبتمبر   25 الموافق 
ل��ي��ب��ي��ا  م���ع���رض  س���ب���ت���م���ب���ر2021   30
ال���زراع���ي  ل��إن��ت��اج ال��زراع��ي وااح��ي��وان��ي 
عليها،  ال��ق��ائ��م��ة  وال��ص��ن��اع��ات  وال��ب��ح��ري 
الزراعية  والمستلزمات  والمعدات  واآلالت 
التعبئة  وخ��دم��ات  والبحرية  والصناعية 
والتغليف والحفظ والتبريد، باإلضافة إلى 
الطاقة  وأنظمة  المياه  وإدارة  الري  أنظمة 
للمعارض  تمنهت  بمركز  وذل��ك  البديلة، 

ببلدية وادي البوانيس.
رئيس  نائب  المعرض  ان��ط��اق  وحضر 
بوجناح  رمضان  الوطنية  الوحدة  حكومة 
الحيوانية،  والثروة  الزراعة  وزارات  ووكاء 
والتعليم، والثقافة، ومدير عام مركز تنمية 
للمعرض،  ال��ب��رون��زي  ال��راع��ي  ال��ص��ادرات 
ولفيف من عمداء بلديات الجنوب الغربي، 
وأعيان مشايخ فزان، وبمشاركة مكثفة من 
بالزراعة  مهتمة  وجمعيات  محلية  شركات 
مجتمع  ومنظمات  التقليدية٬  والصناعات 
مدني، وعدد كبير من برنامج األسر المنتجة 

من مختلف مناطق الجنوب العربي.
وي��ه��ت��م ال��م��ع��رض ب��ال��ج��ان��ب ال���زراع���ي 
والمشاريع المصاحبة له وتقام على هامشه 

محاضرات علمية وانشطة ثقافية وفنية .
وضم المعرض في نسخته السادسة أكثر 
المجاالت  مختلف  ف��ي  جناحا   170 م��ن 
في  الجديدة  واألساليب  كالري  الزراعة٬ 
حفظ وتخزين المنتجات الزراعية ومهارات 
وورش  ن��دوات  فيه  أقيمت  كما  التسويق٬ 
الحديثة  وال��ط��رق  ب��ال��زراع��ة  تختص  عمل 

فيها.  
وادي  مناطق:  المعرض  ف��ي  وش��ارك��ت 
نفوسة،  وجبل  البوانيس،  ووادي  الشاطئ، 
ومدن: أوباري، ومرزق، والجفرة، وطرابلس،. 
التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي���س  وأوض������ح 
محمد   " الزراعي   للمعرض  والتحضيرية 
ع��ل��ي ال���ه���ادي���ر" ورئ���ي���س ل��ج��ن��ة اإلع����داد 
والتجهيز والتواصل بالمعرض  بأن جوانب 
ال��زراع��ي  اإلن��ت��اج  على  تشتمل  ال��م��ع��رض 
عليهما  القائمة  والصناعات  والحيواني 
الزراعية  والمستلزمات  والمعدات  واآلالت 
والتغليف  التعبئة  وخ��دم��ات  والسمكية 
وإدارة  ال��ري  وأنظمة  والتبريد  والحفظ 

المياه وأنظمة الطاقة البديلة.
 وأوضح أن المعرض يعد فرصة للعارضين 
وخدماتهم  منتجاتهم  لعرض  والمشاركين 
أمام شريحة متخصصة وبحضور المهتمين 
بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 

في كافة المناطق من ليبيا.
 وأضاف أن المعرض يوفر فرص التواصل 
المستثمرين  وكبار  العالمية  الشركات  مع 
ويعزز  والتعاون  الشراكة  وخلق  والمسوقين 
من التواجد في األسواق الزراعية والغذائية 
أغلب  يعتمد  ال���ذي  ال��ج��ن��وب  منطقة  ف��ي 

سكانه على اإلنتاج الزراعي.
قنوات  يفتح  ال��م��ع��رض  أن  إل��ى  وأش���ار 
وممثلين  وك��اء  واخ��ت��ي��ار  للتوزيع  ج��دي��دة 
ال��ع��ام��ات  وان��ت��ش��ار  ت��وزي��ع  ع��ل��ى  يعملون 
المسؤولين  للقاء  فرصة  ويمثل  التجارية 
ال��ع��ام  القطاعين  م��ن  ال��ق��رار  وأص��ح��اب 

والخاص وعقد اتفاقيات تجارية .

إختتام فعاليات معرض ليبيا الزراعي 
في دورته السادسة في تمنهنت 
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ثقافية

مهرجان  سرت  جامعة  بمدرج  اختتم 
الذي  الليبية  الجامعات  لطلبة  الشعر 
شاركت فيه العديد من الجامعات الليبية  
متواصلة  أيام  أربعة  فعالياته  واستمرت 
التعليم  وزي���ر  فاعلياته  افتتح  وال���ذي 
عمران  دك��ت��ور  العلمي  والبحث  العالي 
محمد القيب، حيث تخلل هذا مهرجان 
الذي حمل شعار)ديوان سرت الجامعة( 
الشعراء  من  لعدد  أمسيات شعرية  عدة 
ال��وط��ن  ب��ح��ب  ت��غ��ن��وا  ال��ذي��ن  الشعبيين 
واللحمة الوطنية ولم شمل الليبيين عبر 

قصائدهم.
اللجنة  ق��ام��ت  ال��خ��ت��ام  ح��ف��ل  وف���ي 
النشاط  إدارة  مدير  بتكريم  المشرفة 
وتكريم   ب���ال���وزارة  اإلع��ام��ي  وال��ف��ري��ق 
عن  الفائزين  األوائ���ل  ال��ث��اث   الطلبة 
والشعر  الغنائي  والشعر  الشعبي  الشعر 
الوفود  من  عدد  تكريم  تم  كما  الفصيح 
رافقوا  الذين  األم��ور  وأولياء  المشاركة 
أبنائهم وتحملوا معاناة السفر ألجل دعم 
نهاية  وف��ي  للمشاركة  أبنائهم  وتشجيع 
ادارة جامعة سرت طالبت  التكريم  هذا 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن 

يعتمد هذا المهرجان سنويا بجامعتها.
الطاب  عروض  من  أيام  أربعة  وبعد 
لجنة  ق���ررت  ال��ش��ع��ري��ة..  لمشاركاتهم 
تحكيم المهرجان، حجب نتيجة الجانب 
المحكي من الشعر لعدم وجود مشاركات 

طابية ترتقي لمستواه. 
جوانبه  في  المهرجان  نتائج  وكانت 
المختلفة )الغنائي - الشعبي - الفصيح( 

كالتالي:-
أوال: جانب )الشعر الغنائي( :

- األول )خالد الناجي سعيد .. جامعة 
بنغازي(

 .. العصودي  عمر  )حسين  الثاني   -
جامعة مصراتة(

- الثالث )عبدالرحمن عمر الحجاري 
.. جامعة الجفرة(

ثانيا: جانب )الشعر الشعبي( :
 .. الله  ج��اد  محمد  )ن��اج��ي  األول   -

جامعة السدرة(
 .. الفاخري  محمد  )يوسف  الثاني   -

جامعة بنغازي(
 .. ال��ِم��ْق��رم  علي  )محمود  الثالث   -

جامعة الزنتان(
ثالثا: جانب )الشعر الفصيح( :

جامعة   .. ناجي  أبو  )صالح  األول   -
سرت(

 .. مختار  ي��وس��ف  )مختار  الثاني   -
جامعة الجفرة(

سعيد  )عبدالسام  مكرر  الثاني   -
بوحجر .. جامعة  بنغازي(

 .. فردة  أبو  أحمد  )نسرين  الثالث   -
جامعة بنغازي(

اختتام المهرجان االول 
للشعر بالجامعات الليبية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي عدد من الفنانين عن المنطقة الشرقية

النائب األول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي عدد من الفنانين عن المنطقة الشرقية

أكبر معرض كتاب في تاريخ السعودية يفتح أبوابه أمام الزّوار

حكومة  رئ��ي��س  ال��ت��ق��ى 
السيد  ال��وط��ن��ي��ة  ال��وح��دة 
يوم  الدبيبة  الحميد  عبد 
عدد  مع  الماضي  االثنين 
من  الليبيين  الفنانيين  من 
بحضور  الشرقية  المنطقة 
وزي����رة ال��ث��ق��اف��ة، ورئ��ي��س 
للمسرح  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 

ونقيب  المكلف،  والخيالة 
الفنانين.

وت���ط���رق ال��ل��ق��اء ال���ذي 
عقد بديوان رئاسة الوزراء 
والخطط  ال��م��ش��اري��ع  إل��ى 
من  تطبيقها  المستهدف 
أج���ل اإلرت���ق���اء وال��ن��ه��وض 

بقطاع الفن والمسرح .

الحكومة  لرئيس  االول  النائب  عقد 
مع  اجتماعا  القطراني  حسين  السيد 
الهيئة  رئيس  بحضور  الفناني  من  عدد 
 ، المكلف  وال��خ��ي��ال��ة  للمسرح  ال��ع��ام��ة 

ونقيب الفنانين.
ال���وزارة  رؤي���ة  المجتمعون  ون��اق��ش 
والسبل  وال��م��س��رح  بالفنون  المتعلقة 
الرامية إلى دعم العمل الفني والمسرحي 

الذي يمثل صوت الشارع الليبي .
لرئيس  االول  النائب  أوض���ح  حيث 
ال��ح��ك��وم��ة ب���أن ال��ف��ن��ون ب��ص��ف��ة عامة 
كبير  دور  لها  خاصة  بصفة  والمسرح 

في بث الفكر والوعي والثقافة والنهضة 
يعكس  حيث   ، والسياسية  االجتماعية 
طابع  ف��ي  ويقولبها  المجتمع  ح��اج��ات 
التي  القضايا  ف��ي  خصوصا  مسرحي 

تمس المجتمع . 
ترى في هذه  الحكومة  بأن  وأض��اف 
الع��ادة  المثلى  االداة  الهامة  الشريحة 
وسيلة  المسرح  ويعد  المدنية  الحياة 
المجتمع  في  التغيير  وإح��داث  للتأثير 
وذلك من خال تعزيز الخطاب والحوار 
جوانب  على  الضوء  وإلقاء  االجتماعي، 

مختلفة في المجتمع .

الديوان – خاص
الدولي  الرياض  معرض  أفتتح 
للكتاب أبوابه للزوار بدءاً من يوم 
أمس األول الجمعة ويتواصل حتى 
الساعة  من   ،2021 أكتوبر   19
10 صباحاً وحتى 11مساء، في 
الرياض،  بواجهة  الجديد  موقعه 
ت��ح��ت ش���ع���ار "وج���ه���ة ج���دي���دة، 
فيه  تحضر  والذي  فصل جديد"، 
جمهورية العراق الشقيقة كضيف 
ش���رف ألك��ب��ر م��ع��رض ك��ت��اب في 
السعودية،  العربية  المملكة  تاريخ 
 1000 من  أكثر  مشاركة  وس��ط 
دول��ة،   30 م��ن  ق��ادم��ة  نشر  دار 
تتجاوز 36  على مساحة  توزعت 

ألف متر مربع.
 وتحتفي وزارة الثقافة السعودية 
العراق،  بضيف الشرف جمهورية 
حيث يستعرض معرض العاقات 
للملك  ص��وراً  العراقية  السعودية 
عبدالعزيز وملوك المملكة العربية 
للعراق،  زيارتهم  خال  السعودية 
إل���ى ج��ان��ب زي�����ارة ال��م��س��ؤول��ي��ن 

تثري  فيما  للمملكة،  العراقيين 
في  ال��زوار  تجربة  الثقافة"  "جادة 
في  تجّولهم  بمجرد  ثقافي  ج��و 
"شارع  محاكاة  من  بدءاً  أرجائها، 
بغداد،  قلب  في  الواقع  المتنبي" 
العصر  أواخ���ر  إل��ى  يعود  وال���ذي 
ال��ع��ب��اس��ي، واش��ت��ه��ر م��ن��ذ ذل��ك 
الزمان بازدهار مكتباته واحتضن 
وظل  الثقافية،  المؤسسات  أعرق 
إلى اليوم يعج بالباحثين عن أخبار 

الثقافة والمجتمع.
كما تم تجسيد المعلقات السبع 
في المعرض بطريقة إبداعية، من 
خال عرضها على أعمدة ضخمة 

من  مصنعة  أم��ت��ار  ستة  ب��ارت��ف��اع 
ديكور مميز بطابع الحجر القديم، 
متداخلة  شاشات  إلى  باإلضافة 
في وس��ط األع��م��دة، تعرض أهم 
والقصائد  للمعلقات  االقتباسات 
والشعراء وأهم المعلومات عنهم. 
مسرحية  عروضاً  الجادة  وتشهد 
في أوقات متفاوتة خال الفعالية، 
ومواقف  حضارات  فيها  تتجسد 
مختلفة  زمنية  من حقب  تاريخية 

بطابع إبداعي مميز.
 وي���ق���دم ال��م��ع��رض م���ن خ��ال 
"س��اق��ي��ة ال���ري���اض" ع��روض��اً في 
التي  الموسيقية  الفنون  مجاالت 

وتوفر  الفئات،  جميع  تستهدف 
السعوديين  تحفز  ال��ت��ي  البيئة 
مستوياتهم  وتقوية  تطوير  على 
الثقافية من خال االهتمام بالفن 
المنصات  جانب  إل��ى  واالب��ت��ك��ار، 
ال��زوار  تعرف  التي  الموسيقية، 
واآلالت  والوتريات  النفخ  ب��آالت 
اإليقاعية وتقدم عروضاً موسيقية 

مميزة.
وزارة  رؤي�����ة  م���ن   وان���ط���اق���اً 
ال��ث��ق��اف��ة ودوره�����ا ف��ي ال��ن��ه��وض 
بقطاعات الثقافة بمختلف فنونها 
ومجاالت، ونظراً لما يمثله الخط 
وثيق  واتصال  أهمية  من  العربي 
باللغة العربية، ودعماً لمبادرة عام 
الخط العربي، فقد تم توفير جناح 
داخل  المبادرة  لمنتجات  خ��اص 
المعرض، كما تم تخصيص سبعة 

أجنحة ألندية القراءة.
يقام  الرياض  معرض  أن   يذكر 
تحت إشراف هيئة األدب والنشر 
وال��ت��رج��م��ة ب��ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

السعودية.

تعزية ومواساة

 اعالن عن ضياع صك

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم الى االخت والزميلة 

اللهم ارحمها رحمة واسعة واغفر لها يا أرحم الراحمين  إنا لله وإنا إليه راجعون 
غفر الله لفقيدتكم وأدخلها فسيح جناته عظم الله أجركم وأحسن عزائكم 

البقاء والدوام لله

اعلن انا المواطن "محمد حمد ابراهيم على" عن ضياع الصك رقم 

5952 الصادر عن حسابي بمصرف التجارة والتنمية فرع طريق 

المطار بقيمة )10000( فقط عشرة آالف دينار.

دانية جمال
بأحر التعازي والمواساة  في وفاة والدتها

مؤسسة الخدمات االعالمية بمجلس النواب الليبي قناة ليبيا المستقبل/ صحيفة الديوان
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

فتيات من الجنة 
"الجزء األول" 

- أنُفَك كبيٌر يا أِبي ، هل تستِطيع ُشرب 
الكاكاو دوَن أن تغِطسه في الكوب ؟ 

عن  وال��دت��ِك  س��ؤال  ُيمكُنِك   ، ه��اه   -
 ، صباٍح  كّل  الحليِب  ُشرب  في  ُمعاناِتي 
زواجَنا  ِلي في ذكَرى  أّنها اشتَرت  حّتى 
األوَلى ُكوبًا كبيرًا يسعِني وأنِفَي هذا !

أذُكر بأن الكوَب ُكتَب عليِه " ُذو األنِف 
بالُكوب  سعادِتي  إختلطت   ،  " المدّبب 
 ، وأّم���ِك  أن��ا  س��وّي��ًا  بضحكاِتنا  آن��ذاك 

وهَممنا بإعداد اإلفطار معًا !
باَبا  ي��ا  ب��أّن��ك  تعتِقد  أال   .. حسنًا   -
تحّدثت ُمطّواًل عن أنفَك وذكرياتكم ؟ 

حّتى أّنك لم تفُرك أسناَنك بعد !
أخبرتِني ماما بأّنك جلسَت في مكَتبَك 
الليل  من  متأّخر  وق��ِت  حّتى  باألمِس 
شّك  ال   ، هَذا  يعِنيه  ما  تمامًا  أعرُف   ،

بأّنك تكتُب شيئًا ما أليس كذلَك ؟ 
يا  ُقبالتِك  بلسِم  من  ببضٍع  إئتِني   -
؛  للبابا  صباحّي  وع��ن��اٍق   ، صغيرِتي 

وسأطلُعك على السّر في الحال ..
عانَقت ' يآَسِمين ' والدَها طابعًة قبلًة 
 ، وجبينِه  وجنَتيه  على  ُق��ُب��الٍت  بل 
في  مكتِبه  إل��ى  خلَسة  فاصطَحبها 
الغرفة المجاورة ، على أطراِف أناملهم 
عن  وتسَلُهم  األّم  ت��راُه��م  أن  ِخشية 

فحَوى الكتابة ! 
دخل األُب ُصحَبة صغيرِته إلى المكتِب 
لُقصر  المنَضدة  ف��وق  إّياها  واضعًا   ،

قامتَها .. 
أكُتب  البارحة  ُكنت طيَلة   ! - عزيَزتي 
عن قّصة نجاِح والدتِك وما عانتُه من 
مشاقٍّ طيلة مسيرِتها األدبّية ، منذ أن 
أنا  سُنهديها   ، الجامَعة  في  طلبًة  ُكّنا 
'جائزة  توِزيع  حفل  في  كَتبُت  ما  وأنِت 
ال  محُبوبِتي  يا  ولكن   ، العرِبي'  األدب 
ذلَك  حّتى  الّصغير  السّر  هذا  ُتفشي 

الحين !
أكمَل األُب رفقَة 'يآَسميَنتِه' التخطيَط 
األم  تشُعر  أن  دون  المنُشود  لليوم 
بأدَنى إحساٍس بأن شيئًا ما ُيحبُك في 
الجوار، حتى جاء اليوم الذي تنتِظره 
من  األّب  أع��ت��ذر  الصبِر،  ب��ف��ارغ  األّم 
زوجتِه مّدعيًا بأن لديه إجتماعًا مهمًا 

وال يستِطيع التغّيب !
والالُمقنع  المقنِع  لعذِره  األّم  رَضخت 
ف��ي ال���وق���ِت ذات�����ِه، وس����َط ت��ش��اب��ٍك 
في  والحزن،  بالخيَبة  تعُج  لمالمِحها 
صغيرتُه  األُب  اصطحب  الذي  الحين 
حتى  ال��ج��ّدة  عند  سيضعها  ويكأنُه 

إنتهاِء أعمالهَما ..
الموُعود،  يوِمها  ص��وَب  هي  وذه��َب��ت 
لمكانها  وس������اَرت  ال��م��ك��ان  ول���َج���ِت 
المخّصص لها بثباٍت وُعنفواٍن، وما هي 

دقائق حّتى ابتدأ الحفُل !
لعّل  المحُمول  هاتفها  تتفّقد  كانْت 
كانت  سيأِتي،  بأنه  ُيخبرها  زوج��ه��ا 

تعيُد الكّرة كل ُبرهٍة ولكن دون جدَوى
ال اّتصاٌل وال رسالة ..

ُيتَبع ....

■ بقلم : أمير الكردي 

السقوط

بمثل هذا اليوم

■ بقلم : جبريل ادبيش

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

الثاني  كغيره،  عاديا  يوما  يكن  لم  اإلثنين  كان 
العام  المشؤوم، سأذكر  التاريخ  ذلك  يناير  من 
الحقا .. لم نستيقظ صباحا ألننا لم ننم أصا، 
وترف  عز  سنين  بعد  بنا  تفتك  المجاعة  تكاد 
وفرح، أشعر بألم شديد في معدتي حتى أني 
إثر  االنقباض  لعل  بتجويفها  أشعر  ع��دت  ما 
خوائها هو السبب، فلم ينزل شيء في جوفي 
منذ ثاثة أيام، قطعة الخبز اليابسة تلك كانت 
آخر ما طحن بين أسناني، يداي ترتعشان حتى 
منذ  أجلس  فردهما،  على  ق��ادرا  أعد  لم  أني 
وقت طويل لعله يوم أو يومان ال أدري بالتحديد 
فرأسي يكاد ينفجر ألما، كلما حاولت الوقوف 
وطقطقت  بقوة  ساقاي  ارتعشت  حيلي  على 
ركبتاي وخرت قواي ألهبط جالسا من جديد 
...  الذل باد بوضوح على وجوه الكل تقاسيمهم 
تحمل رعبا كبيرا، هذا الشيء المتربص خارج 
أسوارنا يسخر الفزع الحتال أفئدتنا الضعيفة، 
شوارعنا فارغة رغم اكتضاضها بتلك األجساد 
الهزيلة الواهنة التي تسير بتثاقل كتثاقل الموتى 
األحياء، الكآبة تتسيد الموقف دون أن ينازعها 
أحد سيادتها ...  األمير في قصره يجلس باكيا 
متحسرا على ما آلت إليه أمور رعيته، حاصرت 
جموع الجوعى قصر األمير تصرخ وتستجدي، 
كاد بكاء األطفال الجياع أن يصم آذاني يا له 
بعنف  يتردد  الصوت  أخ��ذ  مفزع،  ص��وت  من 
داخل غرف عقلي زاد الصداع وبدأت أصارع 
لكي ال يغشى علي، عيناي تنغلقان وأنا أكافح 
ألحافظ عليهما مفتوحتان، رفعت كفي ألمسح 
األولى  للوهلة   !! أصابعي  فرأيت  وجهي،  عن 
السن،  أصابع عجوز طاعن في  أنها  لي  تهيء 
كان مظهرها مفزعا حقا بتجاعيدها المتداخلة 
كان  عمري  ب��أن  أتذكر  المقرفة  تشققاتها  و 
ينادي  ذاك، سمعت صوتا  آن  األربعين  حوالي 
من السماء ) أطعموهم أعطوهم كل شيء خبزا 
واملؤوا  جوعهم  أشبعوا  شيء  كل  حليبا  تمرا 
نشبع  إم��ا  عليهم  تبخلوا  ال  أج��واف��ه��م  خ���واء 
إنها  رب��اه  يا  آه    ........  ) كلنا  نجوع  أو  كلنا 
رؤوسنا  فوق  حائمة  بأجنحتها  تطير  المائكة 
ألرفع  جاهدت  إلنقاذنا،  لسمائنا  تنزلت  وقد 
رأسي بغية رؤية ذلك المخلوق الفردوسي بعد 
معاناة وإصرار تمكنت من ذلك، بدأ يتراءى لي 
مشهد مغبش وكأن فارسا نبيا يقف أعلى قمة 
جبل شامخ، أغمضت عيني وفركتهما بأطراف 
المشهد  لي  فتجلى  فتحتهما  ثم  بقوة  أصابعي 
جيدا األمير كان هو ذلك الفارس وشرفته التي 

 .. الشامخ  الجبل  قمة  كانت  منها  علينا  يطل 
انقبض قلبي وضاق صدري حتى أني أحسست 
بأن أضاعي ستتهشم وكأن صخرة من جاميد 
عقلي  ض��ج  ف��وق��ي،  ت���رزح  العماقة  ال��ج��ب��ال 
بالتفاكير التي سالت بصوت هادر يكاد يخترق 
مجددا،  بقوة  عيني  أغمضت  عظم جمجمتي، 
كادت جفوتي أن تفقأ عيني من شدة الضغط 
رفعت رأسي أكثر لألعلى تنهدت وفتحت عيني 
... يا الله إنها السماء الزرقاء ... تذكرت الله 
ما   ( مهاتيا  أئن  فبدأت  اللحظة  تلك  في  ربي 
هذا يا الله ؟ ... ما الذي قمنا به لنلقى هذا 
المصير ؟ ... بأي ذنب تأخذنا ؟ ... ما ذنب 
طفل وامرأة وشيخ ؟ ... يا الله أين ذهب عزنا 
؟ ... يا الله أين ذهب ملكنا ؟ ... يا الله أين 
ذهب جبروتنا ؟ ... أين ذهب علمنا ؟ ... أين 
قبض  قد  الشيطان  ك��ان   ).... فنوننا  ذهبت 
نفسي وسكن سريرتي فألهمني االعتراض على 
حكم الله عّز وجّل ففوت علي الفرصة من تذكر 
الله سبحانه وتعالى فلم أدعوه بالرحمة والفرج 
بل اعترضت وكنت جاحدا فزاد همي و غمي .
يدور  حديثا  أسمع  كنت  ولكني  كيف  أدري  ال 
... ... ) ال تعطي طعامنا  داخل قصر األمير 
أو   (  ...  ) م��ل��وك  ط��ع��ام  فهو  للرعاع  وزادن���ا 
. هؤالء  )نعم   ...  ...  ) ؟  أمي  يا  عندنا رع��اع 
من يتراصون حول قصرنا اآلن ( ... ... ) ال 
يا أمي فهؤالء ليسوا برعاع إنهم رعية . إنهم 
رعاع،  مدينة  مدينتنا  يوما  تكن  فلم   . رعيتنا 
الزمان و ظلمه . هو من حول حالنا  إنه غدر 
العز  ثوب  بعد  والمسكنة  الذل  لباس  وألبسنا 
والرفعة ( ... ... ) ال تجمعنا بهؤالء السفلة في 
كامك، فنحن ال زلنا نلبس ثوب العزة والرفعة 
(  ... ...  ) ال يا أمي بل أجمع الكل فا عزة 
متربصا  يربض  . من  رعيتنا  با  لنا  رفعة  وال 
بين علية  فرقا  يعرف  أس��وار مدينتنا ال  خلف 
قوم وسفلتهم فهم إن دخلوا فتكوا بنا سواء (  
... ...  وصلت المعاناة حدها والخوف قمته، 
انتشرت فينا األوبئة فلم تكن هناك منجاة من 
بعذاب  بطيء  م��وت  أو  باالنتحار  أال  ال��ع��ذاب 
الجوع أو موت أسود، ... طفل صغير يمر من 
أمامي يجر رجليه النحيلتان وكأنه يجر أطنانا 
وكأنها  بينها  وي��ب��ادل  يسحبها  الصخور،  م��ن 
ملتصقة باألرض ال تفترق عنها أبدا ظهره مثني 
لألمام كظهر حمال الملح، تعثر وسقط أمامي 
مباشرة كان جسمه ينز عرقا بنيا مقرفا تفوح 
منه رائحة غاية في ألنتانة، تأوه الطفل قليا ثم 

أستجمع قواه وهم بالوقوف فشل أوال وثانيا ثم 
تمكن أخيرا من فعلها ولكن على قوائمه االربة 
كانت  أين  أدري  ال  جديد  من  مسيره  استأنف 

وجهته أعتقد بأنه كان يسير على غير هدى.
فجأة توقفت محاوالت االقتحام من دون سابق 
إنذار ذلك الصوت الصاخب آللة الكبش التي 
تضرب أبواب المدينة لخلعها توقف، دب سكون 
لئيم بيننا في انتظار القادم ربما سيكون أقسى 
تقول عقولنا، ربما يكون الخاص تقول قلوبنا 
سكون  يكسر  منظمة  أق���دام  وق��ع  ص��وت   ...
في  تتقدم  الجنود  من  مجموعة  إنها  اللحظة، 
صوتها  يكاد  مسير  بخطوات  متوازيين  صفين 
مدببة  معدنية  ... خوذ  آذاننا  يخرم طبول  أن 
تلتف حول كل واحدة منها عمامة بيضاء ويخرج 
منها قماش يغطي أقفائهم وشبكة من حلقات 
صدورهم   ، وجوههم  تغطي  الصغيرة  الحديد 
أحزمة  تلفها  وخصورهم  جلديه  بدروع  مغطاة 
تحمل سيوفهم المعقوفة، تنسدل على ظهورهم 
األردية من أعلى أكتافهم حتى كعوب أقدامهم 
ماذا   . هذا  ما   !! البوابة  ؟  يقصدون  أين   ...
يريدون أن يفعلوا ؟؟؟ ... أمسك كل صف من 
الجنود بطرف من طرفي جذع غليظ كان يحكم 
وبدأ  رفعه،  تم  واح��دة  وبحركة  البوابة  إغ��اق 
بقية الجنود بحمل الجاميد الكبيرة واألخشاب 
البوابة، خطى جنديين  عن  إلبعادها  العماقة 

آخرين لألمام وفتحا مصارع البوابة !!!!
أنه العام )1492( .. الحمراء تعلن استسامها، 
غرناطة  يسلم  أميرنا  الصغير  الله  عبد  أب��و 
أس��ط��ورة  ب��ذل��ك  لتنتهي  وف��رن��ان��دو  إلي��زاب��ي��ل 
األندلس تنتهي تلك السمفونية الجميلة لتنتهي 
تلك الملحمة األدبية والعلمية، انتهى كل شيء 
لم  وكأننا  لهم  ذهبت  يوما،  يكن  لم  شيء  كأن 
نملكها يوما، ذهبت لهم وكأننا لم نعمرها يوما، 
الصليب  اعتاها  التي  مآذنها  الشعراء  رث��ى 
ومكتباتها التي تحولت دورا للكهنة رثى الشعر 
ووثق مآسي أهلها في خروجهم منها صاغرين 
بذلة تاركين كل ملك ملكوه يوما كل قراط ذهب 
وملعقة فضه وحيوان أليف ... ... اليوم العام 
)2017( وذاكرتي تعود بي كل يوم لذلك اليوم 
وكأني كنت  بي  تعود  ذاكرتي   . نعم   !! األس��ود 
سكنت  روح��ي  لعل  أدري  ال   ! هناك  ح��اض��را 
ذلك  لعله  تسكنني  أن  قبل  هناك  هلك  جسدا 
لعل  أو  القبيحة  األصابع  ذا  األربعيني  الرجل 
شيئا  ما  بطريقة  فورثت  هناك  كانوا  أسافي 

من ذكرياتهم .

أطلْت  حين  آن��ذاك  البحر  على  جالسا  كنُت 
َساجدة من أعلى الكرنيش 

كعادتي أجلس مقابا لصفعات الريح المالحة
أراقب السلطعون األحمر وهو يهرب بكماشته 

بحركة جانبية مضحكة
يقترب من الشاطئ شيئا فشيئا وهو على مرأى 

مني 
يأتي زبد أبيض فيخطفه بعيدا 

كما  يلفظه  البحر  لعل  يعود،  لعله  أراقب  أظل 
لفظتني الحياة

الطحالب  وح��ده��ا  ش��ي��ئ��ا،  ال��ب��ح��ر  يلفظ  ال 
والنباتات التي تشبه السبانخ 

ترقص أسفل صخرٍة يداعبها الموج
وكل ما هو ميٌت بالفعل .

أظل أتأمل ..
الكثير جدا من الصدفات والقواقع

قنافذ البحر تمأل رقعًة ما هنا أيضا
والنورس الحائم يعيد الذكريات

هكذا أنا 
أراقب البحر 

وهكذا هي دائما ... تراقبني من األعلى 
يخبرني البحر دائما بوجودها، يفضحها دوما

يلمح لي بكل الطرق، وأنا هائم في هذا الخليج 
الصغير

هائم في تضاريس الصخور الخضراء

شظايا الحصى الحمراء و قواقع اللؤلؤ الفارغة
أستشعر تلك النظرات التي تخرق جانب ظهري 

وأحاول مستميتا التظاهر بالامباالة 
محاولة  وتصرخ  ظهري  خلف  النوارس  تحلق 

استجداء نظرة سريعة
يتحرك  الذي  األحمر  السلطعون  البحر  يلفظ 

مائا متجها لمخبئه خلفي
يحاولون بجهد جّري للنظر خلفي

صياٌد يصل
ظهري،  خلف  حاجياته  ويضع  عدته  يخرج 

أسمع ضوضاء ُمعداته بتأمل
يَشدني الفضول 

كل هذا فقط ألنظر خلفي
ال أريد

ُمقلي تنسكب مذ  ال��دم��وع م��ن ع��ن  م��ا زال��ت 
حضرت إلى هنا

ما زلت منفعا أحاول تدارك دمعاتي
كيف سأنظر خلفي

هنالك من األحزان بقدر ما هنالك من ملوحة 
البحر 

يصرخ أحدهم باسمي 
أنحني على ذاتي وأتقوقع ما بين ذراعّي

ال زال الصوت عميقا جدا 
أحس به وهو يقترب

أحس بخطواتهم جميعا

صرخات النورس
دبيب السلطعون

ساجدة وهي تنزل الدرجات نحوي
الصياد وهو يجرجر معداته

القواقع وهي تنزلق 
سبانخ البحر وهي ترقص بحفاوة 

صفعات الرياح تهوي بقوة أشد
ال أريد رفع رأسي 

فجأة يصرخ بي صوت غريب، كان للصياد 
صوته لم ينقذني مما ظنه هو بؤسا بالنسبة لي

لكّن هذا البؤس قد أنقذني من بؤس أشد
يرتطم ذلك الموج المرتفع فجأة بكل ما أوتي 

من حفاوة بجسدي
البحر  مياه  مكانه  وتحل  الدموع  ملح  يتاشى 

البارد
يقترب الصياد مني

أبدأ بنوبة من الضحك 
سمرة  شابته  ال���ذي  الجميل  لوجهه  أبتسم 

الشمس 
أحمل حذائي بصمت، أصعد الدرجات 

المعتادة،  بكلماتها  تهمس  بتأني،  إل��ي  تنظر 
أمضي،  مازلت  كالعادة،  استرضائي  تحاول 
وأغادر  رأسي  أطأطئ  خلفي،  تمضي  مازالت 

كالعادة
ال تسألوني من هي ... حاولوا فهم حزني أوال
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)  المناضل � والزعيم الليبي  �  محمد طارق الطرابلسي  (
) الملقب  �  بطارق االفريقي  (  � 1888 � 1955م

معلم  من  مدينة ..

معرض طرابلس الدولي 1925م
)    من  معارك  الجهاد  ( 

في مثل هذا الشهر � اكتوبر � من عام 1931م 

التي  التاريخية   الورقة  ه��ذه  في 
ان  االمكان  ق��در  خالها  من  نحاول 
الشخصية   ه��ذه  ع��ن  ال��ض��وء  نسلط 
التي  المرموقة،  والنضالية  القيادية 
والعربي  الليبي  التاريخ  عنها  غفل 
التي  حقها  يفيئها  ول��م  واالس��ام��ي 
رغ��م عطائها   ، ج��دارة  عن  تستحقه 
أال م���ح���دود  ف��ي ك��اف��ة ال��م��ج��االت 
في  المتمثلة  والنضالية  العسكرية 
س��اح��ات ال��وغ��ى ف��ي م��واق��ع ع���دة ، 
عربية واسامية ، ولو بالتكريم الذي 
،ذل��ك  عندما كان على  يليق بمقامه 
من  قدمه  لما  ،انصافا  الحياة  قيد 
للعروبة  تحصى  وال  تعد  ال  انجازات 
واالسام قاطبة ، ورغم ما كتب عن 
االدي��ب  قبل  م��ن   ، الشخصية  ه��ذه 
 � المصراتي  مصطفى  علي   � الكبير 
في كتابه � نماذج في الظل � وغيره من 
اال   ، السعوديين  والمؤرخين  الكتاب 
الزعيم  الشجاع  الرجل  هذا  ظل  انه 
قابع في الظل مدة من الزمن ، وربما 
الكثير  ان   ال��ى  االم��ر  يعاز ه��ذا  قد 
منا ال يعرفون عن مثل هؤالء الرجال 
الفرسان الشجعان  اال القليل ، اولئك 
الرجال الذين ، حقا قد صنعوا رجاال 
ايضا في اوطان غير اوطانهم ، فهم 
ي��ع��دون ش��رف ووس���ام اع��ت��زاز على 
في  الوطنيين  ال��ش��رف��اء  ك��ل  ص���دور 
 ، الرجال  هؤالء  من  ثبت  وقد  ليبيا، 
اما ان ساهموا  في حركة كفاح ضد 
خالها  من  فسجلوا   ، المستعمرين 
اعظم الماحم  النضالية � او انهم قد 
ساهموا في تأسيس جيوش في دول 
والزعيم  القائد   � مثل   � كبرى  عربية 
 � الطرابلسي   � � محمد طارق  الليبي 
الملقب � بطارق االفريقي � او ) النمر 
االسود ( هذا المناضل الكبير الذي 
كان اول مؤسس لجيش دولة العربية 

الصعبة  االزمنة  تلك  ، في  السعودية 
ل��م يتحدث عنه  ال��ذي  ال��وق��ت  ، ف��ي 
من  القائد  هذا  حققه  ما  وعن  احد 
انجازات عظيمة تستحق اإلشادة بها 
واب��رازه��ا   ، المختلفة  المحافل  في 
ال��ى حيز ال��وج��ود ع��رف��ان��ا ، ب��دوره 
الرائد  في هذا المجال ، فمثل هؤالء 
الرجال الشجعان وما بذلوه من جهد 
وتحديث  تطوير  ف��ي  ب��ه  يستهان  ال 
الجيوش العربية  � ونحن هنا بدورنا 
تبعثر  عما  نجمع  ان  نحاول  عندما 
من  سقطت   ، ت��اري��خ��ي��ة  اوراق  م��ن 
 ، الليبي  النضالي  التاريخ  صفحات 
اما ان كانت سهوا او اهماال في حق 
ولهذا   ، العظام  ال��رج��ال  ه��ؤالء  مثل 
بمثل  االه��ت��م��ام  عاتقنا  على  اخ��ذن��ا 
هذه الشخصيات القيادية والتاريخية 
لمعرفة   ، االج��ي��ال  لكل  وتقديمها   ،
تاريخهم النضالي والقيادي المشرف 
، رغم ما كتب عنهم اال انه ، هذا ال 
يعني اننا قد اعطيناهم  حقهم الذي 
يستحقونه ، ولهذا نحاول ان نلملم ما 
كتب وقيل عنهم ،عن طريق الروايات 
المختلفة ال سيما عندما تكون صادرة 

الروايات  تعد هذه  و   . األقربون  عن 
به  نعتز  الذي  الليبي  للتاريخ  إضافة 
ابناء  ان��ا   � نؤكد من خاله  وال��ذي   ،
مشرفة  اسهامات  لهم  الذين  الوطن 
في ايت دولة هم سفراء لوطنهم ليبيا 
، إذ كانوا على مقدرة فعالة استطاعوا 
خارج  حتى  االمجاد  بها  يحققوا  ان 
اوطانهم ، وهذا ان دل على شيء انما 
يدل على مدى قدرتهم وذكائهم الذي 
لذا سوف   ، غيرهم  عن  به  يتميزون 
اتناول سيرة احد الرجال االشاوس ، 
الذي استطاع بحنكته وبراعته وذكائه 
 ( لقب  ج��دارة  عن  ينتزع  ان  المميز 
زعيم ( كان ذلك استحقاقا له من بين 
كم هائل من ضباط الجيش العثماني 
اثبت  وال��ذي   ، اليه  ينتمي  كان  الذي 
واسهاماته  الفائقة  قدرته  من خاله 
على  كانت  التي   ، البارعة  القيادية 
م��خ��ت��ل��ف االص����ع����دة  ف��ك��ان ق��ائ��دا 
شجاع يتمتع بذكاء ورجاحة عقل قل 
الزعيم    � انه  الزمن  مثيلها في ذاك 
والكاتب  العثماني  العسكري  والقائد 
عبد  طارق  محمد   � الليبي  والمثقف 
القادر الطرابلسي � الملقب ) بطارق 

االفريقي ( او ) النمر االسود ( ولد 
� عاش  �  1888م  نيجيريا عام  في 
طفولته االولى فيها � هذا البطل الليبي 
، الذي حمل رتبة زعيم ، ابان انتسابه 
اول  يعد  وال��ذي    ، العثماني  للجيش 
في   ، السعودي  للجيش  اركان  رئيس 
عهد المؤسس االول للمملكة العربية 
عام   � العزيز  الملك عبد   � السعودية 
القاب  بعدة  اشتهر  وق��د   � 1932م 
او  النيجيري  او  باألفريقي   (  � منها 
النمر االس��ود ( ، وه��ذا االم��ر يرجع 
ال��ى  كونه والدته  كانت من اصل ) 
نيجيرية ( واما والده ، حسب تأكيد 
ليبي   ( فهو   ، الوحيدة  ابنته  رواي���ة 
عاش  ان��ه  اال   ،  ) والمنشأ  االص���ل 
في  اخ��وال��ه  بين  االول��ى  طفولته  في 
نيجيريا ، اثناء غياب والده ، وبعدئذ 
درس  حيث  ليبيا  وطنه  ف��ي  ت��رع��رع 
فيها الى االبتدائية ، ثم اكمل دراسته 
في كل من ، سوريه � وتركيا � والمانيا � 
وقد ثبت لنا من خال سيرته الذاتية 
والده  احضان  كنف  في  عاش   � بانه 
وهو  االب  توفى  ان  ال��ى   ، ووال��دت��ه 
إذ  الحج  مناسك  لقضاء  طريقه  في 

 ، واخيه  ط��ارق   � ابنيه  بصحبة  ك��ان 
اكما   ، الطريق  في  االب  وفاة  وبعد 
االبناء  طريقهما ألداء مناسك الحج 
، وبمحض الصدفة تعرف هناك على 
احد الباشوات ابان الدولة العثمانية ، 
ومن خال هذا القاء والتعارف الذي 
قد  الباشا   ان  يبدوا   ، بينهم  حدث 
ان  منهما  طلب  ل��ذا   ، بهما  اع��ج��ب 
وافق  وفعا   ، اسطنبول  في  يلحقاه 
االثنان وارتحا معه الى تركيا ، وهناك 
مكنهما من ان يسلك واخيه مسارهما 
في التعليم بالمدارس التركية ، حيث 
وقد   ، الحربية  بالكلية  بعدئذ  التحق 
تخرج فيها ، وتعتبر الكلية العسكرية 
هي اول خطوة لهما صوب االنطاق 
في رحلة اثبات الذات ، بعدئذ قرر � 
 ، الى سورية  الذهاب   � محمد طارق 
والتحق هناك بالجيش العثماني ، في 
حين كان العالم حينذاك يعيش على 
ابواب احداث طبول الحرب العالمية 
االولى ، اال ان اخيه فضل البقاء في 
ام��رأة  ت��زوج حينئذ من  وق��د   ، تركيا 
تركية ، اما � محمد طارق � فقد عرف 
العثماني  بالجيش  وج��وده  خال  من 
بسورية ، ذا ثقافة واسعة ، وخبرات 
دراية  على  كان  إذ  متميزة  عسكرية 
التركية  وكذلك  العربية  اللغة  بإتقان 
وااللمانية والفرنسية ، باإلضافة الى 
انه  كما   ) النيجيرية   � الهوسا   ( لغة 
وحزمه  بشجاعته  اي��ض��ا  ع��رف  ق��د 
بالقضايا  واه��ت��م��ام��ه   ، وح��م��اس��ت��ه 
العربية واالسامية ، له ايضا اهتمام 
حيث  عامة  بصفة  بالثقافة  خ��اص 
بمتابعة  و   ، ب��ال��ق��راءة  شغوفا   ك��ان 
عن  تطرأ   التي  المستجدات  كافة 
، ال سيما  واالسامي  العربي  العالم 
السياسية منها واالجتماعية ، وغيرها 

من االحدث � � يتبع  ) 2 (    

يعتبر معرض طرابلس الدولي من معالم 
العاصمة بطرابلس ، وهو اقدم المعارض 
المعرض  هذا  ان  اال   ، العربية  التجارية 
انتكاسات  ل��ع��دة   ، ت��ع��رض  ق��د  ال��دول��ي 
اث��ر عدم  وذل��ك  بالتوقف من حين ألخ��ر 
 ، ال��ب��اد ، مما نتج ع��ن ذل��ك  اس��ت��ق��رار 
خال  ومن   ، متفاوتة  سنوات  لعدة  قفله 
اهتمامنا بهذا المعرض الضارب بجذوره 
كيف  نعرف  ان  علينا   ، التاريخ  عمق  في 
جاءت فكرة  تأسيس هذا المعرض الهام 
فكرة طرح  جاءت  لقد  اوال:�   � والتاريخي 
سنة  ال��دول��ي  طرابلس  معرض  تأسيس 
االيطالي  االستعمار  قبل  من   � 1925م 
)كمركز   ، بإنشائه  الفكرة  ب��دأت  وق��د   ،
عام 1927م  افتتاحه  تم  حيث   ) لتوثيق 

من قبل الطليان بمناسبة زيارة المستعمر 
تم  لقد   �: ثانيا   � لطرابلس  ليني  ) موسو 
وذلك   � 1955م  ع��ام  العمل  عن  ايقافه 
اثر تأسيس اول دولة حديثة في ليبيا اال 
ثالثا   �  ) المتحدة  الليبية  المملكة   ( وهي 
الليبية  المملكة  قبل  من  نشاطه  اعيد   �:
� رابعا:� تم  المتحدة وذلك سنة 1959م 
انباج  ابان  1969م   � عام  مجددا  قفله 
ثورة سبتمبر والتي اطاحة بالنظام الملكي 
� ثم اعيد فتحه مرة اخرى عام 1973م 
من قبل الجمهورية العربية الليبية � حيث 
استمر معرض طرابلس الدولي الى يومنا 
هذا والذي يعد من اقدم واشهر المعارض 

في ليبيا � 
)  المحرر  (

  � ال��م��ج��اه��دون االب��ط��ال االش���اوس 
شمال  بموقع   � ايطالية  طائرة  يسقطون 
واحة � أوجله  �  وقد جرت معركة في هذا 
المكان ما بين مجموعة من المجاهدين 
النازحين الى الحدود الجنوبية الشرقية 
 ) مسلحا  ارب��ع��ي��ن   ( ب��ح��وال��ي  ت��ق��در   ،
للقوات  التابعة  الهجانة  من  دورية  وبين 
االيطالية التي تكبدت خسائر فادحة في 
الطائرات  خرجت  حيث   ، الموقع  ه��ذا 
االيطالية يوم 13 � اكتوبر � 1931م في 
 ، الموقع  لتحديد  استكشافية  عمليات 
واقتفاء اثارها ، ولم تنجح حينئذ في العثور 
عليها ، اال انها تابعت العمليات في اليوم 
التالي 14 � اكتوبر � ومن ثم استطاعت 
والموقع  المكان  تحدد  �ان  منه   15 يوم 
الذي كان يبعد 54 كم � الى الجنوب من 
مفترق طريق الزويه ، وطريق المجابرة � 
ولهذا اخطرت بذلك الحامية االيطالية ، 
في ) طرفاوي ( وسانية ) الرفا ( حيث 
قامت الطائرات االيطالية بمهاجمة هذه 

والقاء   � الرشاشة  بالمدافع   ، القافلة 
القنابل وذلك لتعطيل سيرها وتجميدها 
البرية  ال��ق��وات  وص��ول  حتى   ، بالموقع 
ط��وال  القصف  استمر  إذ   ، االيطالية 
كبير  عدد  بواسطة   �  17  �  16  � يومي 
من الطائرات التي تحركت من الجغبوب 
االش��اوس  المجاهدون  اسقط  حيث   ،
طائرة ايطالية اثناء تحليقها على ارتفاع 
منخفض � وربما هذه المرة االولى التي 
ايطالية  طائرة  المجاهدين  فيها  يسقط 
فوق تراب الوطن رغم الفارق في العتاد 
ان  االيطالية  المصادر  وتقول   � والعدة 
الغارات قد قتلت 13 شخصا و36 راسا 
مع  ال��ص��دام  اثناء  قتل  كما   ، االب��ل  من 
 ، شخصا   12 االيطالية  البرية  القوات 
واستولت القوات البرية على 24 جما � 

و9 بنادق ( ����������          ) المحرر (
التليسي  ال��م��راج��ع:�  د / خليفه   �    
ليبيا  ف��ي  الجهاد  م��ع��ارك  م��ن   � كتابه   �

1980م

■  بقلم /  محمد عبد السالم الجالي     ) 1 (
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حوادث

بعد تسمم 35 مواطن.. القبض على من وراء واقعة تسريب غاز الكلور في القوارشة ببنغازي

مصريان يقطعان الكوابل النحاسية و خطوط االنارة في الليل في قبضة مديرية امن طبرق 

قسم التمركزات األمنية بُمديرية أمن بنغ�ازي ُيلقى القبض على تشكيل عصابي 
متورط في عمليات سطو مسلح وسرقة محال بعد استنجاد مواطن

الديوان \ خاص
التحريات  أعلن قسم 
ال��ع��ام��ة ب��ُم��دي��ري��ة أم��ن 
ب��ن��غ��������ازي ت��م��ك��ن��ه من 
القبض على االشخاص 
غاز  بتسرب  المتهمين 
ال��ك��ل��ور ال��س��ام وال���ذي 
ت���س���ب���ب ف�����ي ت��س��م��م 
العشرات من المواطنين 
ال��ق��وارش��ة  منطقة  ف��ي 

ببنغازي.
امن  مديرية  وق��ال��ت 
صفحتها  عبر  ب��ن��غ��ازي 
ال��رس��م��ي��ة ع��ل��ي م��وق��ع 
خال  من  انه  فيسبوك 
اداء عملها األمني بشكل 
تمكن  ومحترف  سريع 
التحريات  قسم  عناصر 
ال��ع��ام��ة ب��ُم��دي��ري��ة أم��ن 
بنغ��ازي من القبض على 

المتهمين  االش���خ���اص 
السام  الغاز  تسرب  في 
ب��م��ن��ط��ق��ة ال���ق���وارش���ة 
بها  المحيطة  والمناطق 
تسمم  تسبب في  مما   ،
ع��ش��رات ال��ع��ائ��ات من 

الغاز.
واض���������اف���������ت ان�����ه 
ب��ع��د ال���ت���ح���ري وج��م��ع 
وجود  ح��ول  المعلومات 
الجو  في  كريهة  رائحة 
المواشي  سوق  بمنطقة 

انها  يعتقد  بالقوارشة 
غ�����ازات س���ام���ة، وب��ع��د 
تكليف 4 دوريات امنية 
المسائية  ال��ف��ت��رة  ف��ي 
عن  وال��ت��ح��ري  بالبحث 

المعلومة.
ت�����م ال���ق���ب���ض ع��ل��ى 
المتهمين احدهما ليبي) 
خ���ردة(  معمل  ص��اح��ب 
واالخر مصري )من قام 
بشراء االنبوبة من عامل 
الحراسة بمصنع  البيارة 

المشروع  منطقة  داخل 
( وخال التحقيق معهم 
التحقيق  قسم  قبل  من 
بمركز شرطة القوارشة 
 ، عليهم  القبض  عقب 
تبين انهم قاموا بالخطأ 
ب��ت��س��ري��ب غ���از ال��ك��ل��ور 
م���ن اح�����دى االن��اب��ي��ب 
لدرجات  تعريضها  بعد 
تم  والتي  عالية،  ح��رارة 
بائعي  احد  من  شرائها 
دون  بالمدينة  ال��خ��ردة 

خطورتها،   ي��درك��وا  ان 
ح����ي����ث ت���ب���ي���ن خ����ال 
االن��ب��وب��ة  أن  التحقيق 
م���س���روق���ة م����ن داخ����ل 
الكيماوي  البيارة  مصنع 
وتم  المشروع،  بمنطقة 
المصري  للمتهم  بيعها 
معمل  ف��ي  الستخدمها 

الخردة الذي يعمل به.
ان  المديرية  وتابعت 
حاالت  في  تسبب  ذل��ك 
لحوالي  واغ��م��اء  تسمم 
35 حالة من المواطنين 
القريبة  المنازل  خاصة 
م����ن م���ع���ام���ل ال���خ���ردة 
الصناعية  بالمنطقة 

بالقوارشة.

الديوان \ خاص
ام��ن مدينة  ق��ال��ت م��دي��ري��ة 
معلوم��ات  ورودت  ان��ه  طبرق 
بقس��م  التحقي��ق  ل��وح��������دة 
بمديري��ة  الجنائ��ي  البح��ث 
وج��ود  مف��اده  طب��رق  أم��ن 
ش��خ��ص��������ان م��������ن ال��ع��م��ال��������ة 
يقوم��ون  المصري��ة  الواف��دة 
م��ن  المتأخ��رة  بالساع��ات 
اللي��ل بقط��ع كواب��ل النحاسي��ة 
الموج��ودة بالطري��ق الرئيس��ي 
اس��اك  قط��ع  ال��ة  بواسط��ة 

كهربائي��ة.

علي��ه و بحسب ما أوضحت 
ال���م���دي���ري���ة ع���ب���ر ص��ف��ح��ت��ه��ا 
الرسمية علي فيسبوك تح��رك 
التح��ري  أعض��اء  الف��ور  عل��ى 

األشخ��اص  لضب��ط  والقب��ض 
رصده��م  وبع��د  المعنيي��ن 
التح��ري  أعض��اء  قب��ل  م��ن 
وه��م  ضبطه��م  ت��م  والقب��ض 

يقوم��ون  تلب��س  حال��ة  ف��ي 
ب��ق��ط��������ع اس��������اك ال��ك��واب��������ل 
باعم��دة  الخاص��ة  النحاسي��ة 
اإلن��ارة العام��ة بالطري��ق الع��ام 
حي��ث ت��م ضبطه��م وضب��ط 
قط��ع  ال��ة  م��ن  بحوزته��م  م��ا 
االس��اك وقطع��ة م��ن الكواب��ل 
إن��ارة  عم��ود  م��ن  قطعه��ا  ت��م 
داخ��ل  الرئيس��ي  بالطري��ق 
معه��م  وباالست��دالل  المدين��ة 
اليه��م  نس��ب  بم��ا  اعترف��وا 
النياب��ة  إل��ى  إحالته��م  وتم��ت 

العام��ة لاختص��اص .

الديوان \ خاص
ت��م��ك��ن ق��س��م ال��ت��م��رك��زات 
األمنية بُمديرية أمن بنغ�ازي 
من إلقاء القبض على تشكيل 
ع���ص���اب���ي ب���ع���د اس��ت��ن��ج��اد 
ان  ليتضح  المواطنين  أح��د 
العديد  في  متورط  التشكيل 
محات  لعدة  السرقات  من 

واماكن في المدينة.
القبض  ع��م��ل��ي��ة  وج�����اءت 
الرسمية  الصفحة  بحسب 
اثناء  بنغازي  ام��ن  لمديرية 
قيام اعضاء وحدة الدوريات 
األمنية  ال��ت��م��رك��زات  بقسم 
حضر  حيث  المنوط  بعملها 
لهم أحد المواطنين يستنجد 
المدينة  مفترقات  ب��إح��دى 
سطو  لعملية  بتعرضه  واف��اد 
مسلح من قبل ثاث اشخاص 
وس���رق���ة ه��ات��ف��ه ال��م��ح��م��ول 

ومبلغ مالي.
وأضافت المديرية انه فوراً 

الدوريات  وحدة  اعضاء  قام 
األمنية  ال��ت��م��رك��زات  بقسم 
بمكان  وال��ب��ح��ث  ب��ال��ت��ح��ري 
المسلح  السطو  عملية  وقوع 
كان  التي  المركبة  وبمعرفة 
وبجمع  الفاعلين  متنها  على 
االشخاص  حول  المعلومات 
وبحرفية عالية أسفرت جهود 
بالقسم  ال��دوري��ات  عناصر 
من  ومكان  هوية  تحديد  عن 
هم وراء تلك الواقعة وُضبط 

الشخص المتحرى عنه األول 
البقية واحداً  ثم ُضبط  ومن 

تلو اآلخر.
للقسم  ب��ه��م  وب��االن��ت��ق��ال 
معهم  االس����ت����دالل  وأث����ن����اء 
إليهم  ن��س��ب  ب��م��ا  اع��ت��رف��وا 
وب���ف���ض���ل م��ه��ن��ي��ة اع���ض���اء 
ال��ق��س��م اع���ت���رف���وا ع��ن��اص��ر 
قاموا  بأنهم  التشكيل  هذا 
من  ال��س��رق��ات  م��ن  بالعديد 
عدة محات واماكن بالمدينة 

المديرية  ذك��رت  ما  بحسب 
علي  الرسمية  عبر صفحتها 

فيسبوك .
وخ��ت��م��ت ال��م��دي��ري��ة ان��ه 
ت��م إت��خ��اذ ك��اف��ة اإلج����راءات 
حيالهم  ال��ازم��ة  القانونية 
وت��م��ت إح��ال��ت��ه��م إل���ى جهة 
االخ���ت���ص���اص وه�����ي ق��س��م 
بالُمديرية  الجنائي  البحث 
إلستكمال باقي مرحلة جمع 

االستدالل معهم.

الديوان \ خاص
قوة  مع  بالتعاون  الليبي  السواحل  ح��رس  تمكن 
من  ؛  العمامي  جمال  العقيد  بأمرة  القانون  فرض 
ضبط مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة 
منها الجنسية العراقية و األفغانية والتركية واإليرانية 

تعطل مركبهم قبالة السواحل الليبية.
النجدة  أعلن قسم شرطة  ما  المهاجرين بحسب 
أن  إال  إيطاليا،  وقاصدين  تركيا  في  كانوا  بنغازي 
وسحبتهم  الليبية،  السواحل  قبالة  تعطل  مركبهم 
جرى  ال��س��واح��ل،  ح��رس  عليهم  عثر  حتى  األم���واج 
وتسلمتهم  البحرية،  بنغازي  ق��اع��دة  ف��ي  إن��زال��ه��م 
غير  مهاجًرا   58 ال���  وع��دده��م  األمنية  السلطات 

شرعي من بينهم عائات . 
اإلج���راءات  كافة  ات��خ��اذ  ت��م  ان��ه  النجدة  واك���دت 
لجهاز  تسليمهم  وسيتم  حيالهم،  الازمة  القانونية 
مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمهيًدا لترحيلهم إلى 

بادهم في وقت الحق.

الديوان \ خاص
تمكن قسم التحريات العامة بُمديرية أمن بنغ�ازي 
بمنطقة  م��خ��درات  ت��اج��ر  على  القبض  إل��ق��اء  م��ن 
من  كمية  بحوزته  متلبساً  بنغازي  بمدينة  بوهديمة 

المخدرات .
وجاءت عملية القبض بحسب المكتب اإلعامي 
لمديرية امن بنغازي لكثرة الشكاوي من المواطنين 
تاجر  ممارسة  بخصوص  معلومات  ورود  وكذلك 
مخدرات نشاطه غير المشروع ببيع المخدرات في 
منطقة بوهديمة وبطبيعة الحال قام قسم التحريات 
بعمله المنوط بإعداد خطة احتواء ونصب له كمين 
محكم بمكان ممارسة نشاطه غير المشروع بمنطقة 
القبض  نتائج  أل��ى  العملية  أفضت  بوهديمة 

عليه.
و أضاف المكتب اإلعامي انه وبمهنية عالية تم 
القبض على التاجر متلبساً بالجرم المشهود وبحوزته 
كمية من المخدرات و تم االنتقال به للقسم برفقته 
انتهاء االستدالل معه تمت احالته  الضبطيات وبعد 
االٔج����راءات  االخ��ت��ص��اص الستكمال  ج��ه��ات  إل��ى 

القانونية بحقه حسب االٔجراءات المتبعة .

مهاجرين غير شرعيين خرجوا من 
تركيا قاصدين إيطاليا فتعطل مركبهم 

وجرفهم الموج الي ليبيا 

التحريات العامة بُمديرية أمن بنغ�ازي 
تلقي القبض على تاجر مخدرات 

بمنطقة بوهديمة ببنغازي
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الوطنية  الوحدة  بحكومة  الرياضة  وزير  عقد 
يوم  موسًعا  اجتماًعا  الجويفي"  الشفيع  "عبد 
الخميس الماضي مع رئيس ديوان وزارة الرياضة 
بالمنطقة الشرقية "خالد الدينالي" بحضور عضو 

مجلس النواب "يوسف العقوري". 
وتناول االجتماع الذي عقد  بمقر ديوان الوزارة 
بطرابلس الوقوف على متطلبات المنطقة الشرقية 

واإلمكانيات الُمتاحة لدى الوزارة، والتي يمكن أن 
تُقدمها لقطاع الرياضة داخل البلديات  . 

البنية  أوض���اع  لمناقشة  االج��ت��م��اع  وت��ط��رق 
واالهتمام  والتركيز  الرياضية  لقطاع  التحتية 
تطوير  على  والعمل  ودعمهم  الشباب  بشريحة 

قدراتهم في كافة األلعاب الرياضية. 
الرفع من  أهمية  "الجويفي" على  الوزير  وأكد 

كل  في  الرياضة  لقطاع  التحتية  البنية  مستوى 
البلديات بليبيا وذلك من أجل النهوض بمقوماتها 
قاعدة  لتوسيع  عصرية  رياضية  منشآت  وتوفير 
داخل  محلي  تميز  وتحقيق  للرياضة  الممارسين 
الوزارة ستكون الداعم  البلديات، مشددا على أن 
والمساند لهذه المشاريع التي تصّب في مصلحة 

رفع مستوى قطاع الرياضة في ليبيا  .

وزير الرياضة يبحث مع رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية متطلبات قطاع الرياضة 

المنتخب الوطني يواصل معسكره التدريبي بتركيا استعدادا للقاء المنتخب المصري 

االتحاد الليبي لكرة القدم يحدد قترة تسجيل الالعبين فترة 
االنتقاالت األولى والثانية 

االتحاد الفرعي للقوة البدنية بالمنطقة الغربية يستعد لإلشراف 
على إبرام عقد رعاية مسيرة البطل الدولي عبد الله المغربي 

تدريباته  ال��ق��دم  ل��ك��رة  األول  الوطني  منتخبنا  ي��واص��ل 
بمعسكره التدريبي االستعدادي، لمباراتي مصر في الجولتين 
أكتوبر  من شهر  والحادي عشر  الثامن  في  والرابعة  الثالثة 
قطر   العالم  لكأس  األفريقية  التصفيات  ضمن  ال��ج��اري، 
2022  الذي يقيمه في مدينة أنطاليا بدولة تركيا, بقيادة 

المدرب اإلسباني " كليمنتي ",
وشهدت تدريبات منتخبنا الوطني تواجد معظم الاعبين، 
باستثناء المحترفين الذين لديهم استحقاقات مع أنديتهم  .

قد  "كليمنتي"  اإلسباني  الوطني  المنتخب  م��درب  وك��ان 
استدعي نفس قائمة مباراتي أنغوال والغابون  .

يذكر أن منتخبنا الوطني  يتصدر المجموعة السادسة في 
التصفيات بالعامة الكاملة ) 6 ( نقاط ، بعد التفوق على 
مصر  منتخب  لمواجهة  يستعد  و  وأنغوال  الغابون  منتخبات 

ذهاًبا وإياًبا في األسكندرية وبنغازي .

حّدد االتحاد الليبي لكرة القدم فترة تسجيل 
الاعبين بالدوري الليبي الممتاز ، خال فترة 

االنتقاالت األولى والثانية  . 
االتحاد فترة  الذي صدر عن  القرار  وحدد 
الماضي وحتى  األولى من 1 أغسطس  القيد 
21 أكتوبر الجاري ، بينما ستكون فترة القيد 
الثانية من 3 يناير القادم وحتى 31 من نفس 

الشهر. 
طلبات  ملفات  تكون  أن  ال��ق��رار  وأش��ت��رط 
خال  مكتملة  األندية  من  المقدمة  التسجيل 
أوض��اع  الئحة  ألخ��ك��ام  وفقا  التسجيل  فترة 
أي  بقبول  يسمح  وال   , انتقاالتهم  و  الاعبين 
طلبات للتسجيل بعد التاريخ المحدد لكل فترة 

 ,
بنظام  االلتزام  ض��رورة  على  القرار  وش��دد 

بتسليم  الخاصة   )  TMS ( الدولي  المطابقة 
بتسجيلهم  يتطلب  الذين  المحترفين  الاعبين 
االنتقال  ألحكام  وفقا  الدولية  االنتقال  شهادة 
و  الاعبين  أوض��اع  لجنة  تكون  وأن   ، الدولي 
انتقاالتهم في حالة تواجد مستمر خال فترة 
الدوام المحدد طيلة فترتي التسجيل الستام 
طالبات التسجيل المقدمة من النادي لدراستها  

.
جدير بالذكر أن الدوري الليبي الممتاز من 
المقرر أن ينطلق في 22 من أكتوبر الجاري، 

بحسب قرار االتحاد الليبي لكرة القدم. 
بدأت  الممتاز  الليبي  ال��دوري  أندية  وكانت 
استعداًدا  الاعبين؛  انتدابات  في  م��دة  منُذ 
النطاق الموسم الجديد على الصعيد المحلي 

والخارجي  .

"محمد  برئاسة   الغربية  بالمنطقة  البدنية  للقوة  الفرعي  االتحاد  يعقد 
سليمان البابور"  اليوم األحد مؤتمرا صحفيا  بمقر األكاديمية األولمبية الليبية 
بالمدينة الرياضية طرابلس  يتم خاله إبرام عقد رعاية مسيرة البطل الدولي 

"عبد الله المغربي" الرياضية في المحافل العالمية   .
بالمنطقة  البدنية  للقوة  الفرعي  االتحاد  لشؤون  التنفيذي  المدير  وأفاد 
البطل  "عبد  أن  الليبية  االنباء  لوكالة  " حلمي نصرات" في تصريح  الغربية 
الله  المغربي" يعد موهبة رياضية في العقد السادس الذين لم يثنيهم العمر 
ويحظى   ،  )2( االساتذة  فئة  في  الدولية  الرياضية  المنافسات  خوض  عن 
بمكانة عالمية مرموقة وثقل مميز وأداء منفرد بمختلف المنافسات الدولية 

في بطوالت عالمية وآخرى قارية  .
ونوه " نصرات " إلى أن هذه اللفتة  من الجهة الراعية تعتبر دافعا ومحفزا 
الرياضية في  المنافسات  الرياضيين إلبراز جهودهم في خوض  للعديد من 
مجال األلعاب الفردية التي يعد االحتراف فيها مكلفا لما تتطلبه من برامج 

تدريبية غذائية ومكمات  . 
واعلن المدير التنفيذي لشؤون االتحاد الفرعي للقوة البدنية أن الشركة 
قيمتها  تتجاوز  الرياضيين  من  لمجموعة  تحفيزية  هدايا  ستقدم  الراعية 
العشرة أالف دينار وذلك خال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عند الساعة 

الخامسة والنصف مساء اليوم   . 

عقد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية 
يوم  موسًعا  اجتماًعا  الجويفي"  الشفيع  "عبد 
الخميس الماضي مع رئيس ديوان وزارة الرياضة 
بحضور  الدينالي"  "خالد  الشرقية  بالمنطقة 

عضو مجلس النواب "يوسف العقوري". 
دي��وان  بمقر  عقد   ال��ذي  االجتماع  وت��ن��اول 
متطلبات  ع��ل��ى  ال���وق���وف  ب��ط��راب��ل��س  ال�����وزارة 
لدى  الُمتاحة  واإلمكانيات  الشرقية  المنطقة 
الوزارة، والتي يمكن أن تُقدمها لقطاع الرياضة 

داخل البلديات  . 
البنية  أوض���اع  لمناقشة  االج��ت��م��اع  وت��ط��رق 
واالهتمام  والتركيز  الرياضية  لقطاع  التحتية 
تطوير  على  والعمل  ودعمهم  الشباب  بشريحة 

قدراتهم في كافة األلعاب الرياضية. 
وأكد الوزير "الجويفي" على أهمية الرفع من 
كل  في  الرياضة  لقطاع  التحتية  البنية  مستوى 
البلديات بليبيا وذلك من أجل النهوض بمقوماتها 
وتوفير منشآت رياضية عصرية لتوسيع قاعدة 
الممارسين للرياضة وتحقيق تميز محلي داخل 
البلديات، مشددا على أن الوزارة ستكون الداعم 
والمساند لهذه المشاريع التي تصّب في مصلحة 

رفع مستوى قطاع الرياضة في ليبيا  .

الحكم   القدم  لكرة  اإلفريقي  االت��ح��اد  كلف 
إلدارة  وينيمانا"  "باسيفيك  البورندي  ال��دول��ي 
والمنتخب  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  مباراة 
من   8 يوم  باالسكندرية  ستقام  التى  المصري 
الجولة  منافسات  ضمن  الجاري  اكتوبر  شهر 
الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2022م 

كما عين االتحاد اإلفريقي لكرة القدم الحكم  
الدولي الجنوب أفريقي” فيكتور قوميز” إلدارة 
الوطني  منتخبنا  تجمع   التي  ال��ع��ودة  م��ب��اراة 
والمصري التي ستقام بملعب بنينا يوم 11 من 

شهرأكتوبر الجاري. 

وزير الرياضة يبحث مع رئيس ديوان الوزارة 
بالمنطقة الشرقية متطلبات قطاع الرياضة 

االتحاد االفريقي لكرة القدم يكلف 
طاقم تحكيم من بورندي إلدارة مباراة 

منتخبنا الوطني أمام مصر 


