
دع��ت ه��ي��أة رئ��اس��ة مجلس 
ال��ن��واب ك��اف��ة ال��س��ادة أعضاء 
رسمية  جلسة  لعقد  المجلس؛ 
لمجلس النواب يوم الغد اإلثنين 
الموافق الخامس والعشرين من 
مجلس  بمقر  ال��ج��اري،  أكتوبر 

النواب في مدينة طبرق.
ولم تحدد هيأة الرئاسة في 
في  مناقشته  سيتم  ما  دعوتها 
جلسة المجلس المزمع عقدها 

يوم الغد اإلثنين.
وك�������ان م���ج���ل���س ال����ن����واب 
ق���د أص�����در خ����ال ج��ل��س��ات��ه 

االنتخابية  القوانين  الماضية 
انتخاب  ق��ان��ون  ف��ي  المتمثلة 
الشعب  م��ن  مباشرة  الرئيس 
النواب  انتخاب مجلس  وقانون 
القادم، كما صوَّت  في جلسته 
الماضية بالموافقة على تعديل 
الماحظات  بحسب  القانونين 
من  للمجلس  المحالة  الفنية 
العليا  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ف��وض��ي��ة 
ل��أن��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى ق��ان��ون��ي 
ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س وان��ت��خ��اب 
عن  ال��ص��ادرة  ال��ن��واب  مجلس 

المجلس.

م��ج��ل��س ال���ن���واب ي��ع��ق��د ج��ل��س��ة رس��م��ي��ة غ���دا اإلث��ن��ي��ن ب��م��ق��ره ف��ي م��دي��ن��ة طبرق 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع األمين 
العام لجامعة الدول العربية جهود دعم 

مسارات التسوية السياسية في ليبيا

اخبار

اخبار

ص2

ص3

النائب العام يبحث مع رئيس بعثة 
اللجنة الدولية للصليب األحمر في 
ليبيا المواضع ذات الطابع المشترك

اخبار

اقتصاد

بلديات

ص4

ص5

ص6

وزير الداخلية يبحث تنفيذ الحمالت األمنية 
لمنع االعتداءات على األراضي المملوكة

" الدبيبة" يصدر تعليماته بمعالجة 
أوضاع مرتبات العاملين بمطار "بنينا" 

وكذلك شركات المناولة والتموين 

بلدية بنغازي تواصل أعمال 
صيانة مبنى الِخزانة العامة

الديوان – وال
أكد البيان الختامي لمؤتمر دعم استقرار 
ليبيا التزام حكومة الوحدة الوطنية الدائم 
واستقالها  ليبيا  بسيادة  والقوي  والثابت 
الوطنية،  ووح��دت��ه��ا  اإلقليمية  وسامتها 
في  األجنبية  للتدخات  القاطع  ورفضها 
خرق  لمحاوالت  وادانتها  الليبية،  الشؤون 
ليبيا  ف��ي  الفوضى  وإث���ارة  ال��س��اح  حظر 
األم��ن  مجلس  ق���رارات  بتنفيذ  والتزامها 
بشأن ليبيا ومخرجات مؤتمري برلين )1( 
و)2( وخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى 

الحوار السياسي الليبي.
وأش�����اد ال��ب��ي��ان ال����ذي أع��ل��ن��ت��ه وزي���رة 
مؤتمر  ف��ي  المنقوش"  "ن��ج��اء  الخارجية 
صحفي مشترك مع نظيرها الكويتي الشيخ 
"أحمد ناصر الصباح" بدور األمم المتحدة 
كل  وجهود  ليبيا،  في  االستقرار  دعم  في 
الرباعية،  واللجنة  االفريقي  االتحاد  من 
واالتحاد األوروبي، وجامعة الدول العربية، 

ودول الجوار الليبي في هذا اإلطار. 
بعودة  الوطنية  الوحدة  حكومة  ورّحبت 
العاصمة  داخل  من  للعمل  الدول  سفارات 
لعودة  الدول  باقي  ودعوة  الليبية طرابلس، 
عمل سفارتها من داخل العاصمة طرابلس 

حسب البيان. 
التدابير  اتخاذ  أهمية  على  البيان  وشدد 
الازمة واالستحقاقات لبناء الثقة، وخلق بيئة 
الوطنية  االنتخابات  عقد  أجل  من  مناسبة 
بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر 
وتحقيق  النزاع  إنهاء  أن  موضحا   ،2021
أس��اس  ه��و  ليبيا،  ف��ي  واالس��ت��ق��رار  األم���ن 
إلحال السام وبناء الدولة، وركيزة للتعايش 

السلمي، ودافع لعجلة االقتصاد والتنمية.
الليبية  الحكومة  دعم  على  البيان  وأكد 
للجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية 
لبنود  الكامل  التنفيذ  في   5+5 المشتركة 
اتفاق وقف إطاق النار، وخطة العمل التي 
تم إقرارها في الجولة الثالثة عشر ألعمال 

اللجنة.
اح��ت��رام السلطات  إل��ى  ال��ب��ي��ان  وأش���ار 
الدولية،  وتعهداتها  اللتزاماتها  الليبية 
واحترام القانون الدولي اإلنساني والقانون 
حماية  إط��ار  في  اإلنسان  لحقوق  الدولي 
السلطات  وتعاون  اإلنسان،  حقوق  وتعزيز 
التابعة  الحقائق  تقصي  بعثة  مع  الليبية 

لمجلس حقوق اإلنسان، وتسهيل مهامها. 
الليبية  الحكومة  عزم  إلى  البيان  ولفت 
األخذ بزمام المبادرة في إطار قيادة الجهود 
الدولية إلنهاء األزمة في ليبيا، وأن إطاقها 
لمبادرة دعم استقرار ليبيا يأتي كخطوة في 
الدولي  األمن  مجلس  ق��رارات  تنفيذ  إطار 

ومخرجات مؤتمري برلين حول ليبيا. 

اع���ت���ب���ر ع���ض���و ل��ج��ن��ة 
ال���دف���اع واألم�����ن ال��ق��وم��ي 
ال��دك��ت��ور  ال���ن���واب  بمجلس 
ط���ارق ال��ج��روش��ي ب���أن اي 
مباردة ال ترتكز على إجراء 
االنتخابات في موعدها تعد 
م��دب��رة، خصوصا  م��ؤام��رة 
السياسية  الظروف  في ظل 
مضيفاً   ، السيئة  السلبية 
للنظر  ال��م��ل��ف��ت  م���ن  ب��أن��ه 
تنظم  ان  ل��ل��ج��دل  وال��م��ث��ي��ر 
موعد  اقتراب  مع  الحكومة 
استقرار  مبادرة  االنتخابات 
ت��ت��ض��م��ن أه��م  وس�����ام ال 
ع��وام��ل ن��ج��اح االن��ت��خ��اب��ات 

الرئاسية والبرلمانية.
وت���اب���ع ال���ج���روش���ي ب��أن 
ي���ع���ل���م���ون ان  ال���ل���ي���ب���ي���ون 
ال��م��ت��ط��رف��ون ال��س��ي��اس��ي��ون 
والمستفيدون من السلطات 
السياسية يسعون إلى إيجاد 
مبررات لبقاء الوضع كما هو 
المجلس  وان  السيما  عليه، 
يسعيان  والحكومة  الرئاسي 

إلى التشويش وتشويه مشهد 
شيطنة  وال���ى  االن��ت��خ��اب��ات 

المترشحين البارزين.
وأوض���ح ال��ج��روش��ي بأن 
لجنة الدفاع واألمن القومي 
ان  تعتبر  ال��ن��واب  بمجلس 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ق��ادم��ة هي 
الدولة  بين  الفاصل  الحد 
السلطة  وب��ي��ن  وال���ادول���ة 

وال��اس��ل��ط��ة، م��ش��ي��راً إل��ى 
م��ن  ت����ح����ذر  ال���ل���ج���ن���ة  أن 
تأجيل  او  ت��أخ��ي��ر  ت��ب��ع��ات 
السلبي  وتأثيره  االنتخابات 
الديمقراطي،  المسار  على 
وت��ح��م��ل رئ���ي���س واع���ض���اء 
ال��م��ف��وض��ي��ة ل��ان��ت��خ��اب��ات 
ال��م��س��ؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة عن 
االنتخابي  االستحقاق  فشل 
على  المأساوية  وتداعياته 
الباد، خصوصاً أن مجلس 
النواب قد اصدر التشريعات 
وانهى  لانتخابات  الازمة 
وطني  واج���ب  م��ن  عليه  م��ا 

وقانوني .

ال��رئ��اس��ي،  المجلس  رئ��ي��س  التقى 
"محمد المنفي" وزير الشؤون الخارجية 
والوفد  لودريان"  إيف  "جان  الفرنسي 
ال��م��راف��ق ل���ه، ال��م��ش��ارك ف��ي أع��م��ال 
المؤتمر الوزاري الدولي، لمبادرة دعم 

استقرار ليبيا.
إج��راء  ملف  االجتماع  ناقش  حيُث 
والبرلمانية،  ال��رئ��اس��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
الوطنية  المصالحة  م��ش��روع  وإن��ج��اح 
ليبيا،  في  االستقرار  وتعزيز  الشاملة، 
والذي سينعكس على المنطقة برمتها. 
الرئاسي  المجلس  رئ��ي��س  ورح���ب 
أعمال  في  المشارك  الفرنسي  بالوفد 
أهمية  على  مؤكداً  ال���وزاري،  المؤتمر 
عبور  أجل  من  الدولية  الجهود  تظافر 

االنتخابات  بإجراء  الراهنة،  المرحلة 
متزامن،  بشكل  والبرلمانية  الرئاسية 
في  الليبي  الشعب  تطلعات  يحقق  بما 

الوصول إلى االستقرار الدائم. 
الفرنسي  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  وع��ب��ر 
واألم��ان في  األم��ن  بحالة  عن سعادته 
من  شاهده  وبما  طرابلس،  العاصمة 
طبيعتها  إلى  الحياة  وع��ودة  استقرار، 

السلطات  تولي  منذ  الباد،  في عموم 
في  ممثلة  ال���ب���اد،  ق��ي��ادة  ال��ج��دي��دة 
الوحدة  وحكومة  ال��رئ��اس��ي  المجلس 
بعقد  تمنياته  ع��ن  م��ع��رب��اً  ال��وط��ن��ي��ة، 
في  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات 

موعدها. 
من  دع��وة  الفرنسي،  ال��وزي��ر  وق��دم 
ماكرون"  "إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
ل��زي��ارة  ال��رئ��اس��ي،  المجلس  ل��رئ��ي��س 
ف��رن��س��ا ف���ي ش��ه��ر ن��وف��م��ب��ر ال���ق���ادم، 
لحضور مؤتمر دولي سيعقد بالعاصمة 
باريس، على مستوى رؤساء دول العالم 
للتباحث  أساساً  ويهدف  والحكومات، 
المرتزقة  إلخ��راج  المثلى  السبل  حول 
والقوات األجنبية من األراضي الليبية. 

رحب السيد النائب الثاني لرئيس 
”أحميد  ال��دك��ت��ور  ال��ن��واب  مجلس 
ح��وم��ه” ب��م��ا ج���اء ف��ي كلمة وزي��ر 
الشقيقة  مصر  جمهورية  خارجية 
السيد ”سامح شكري” خال كلمته 
يوم الخميس الماضي في المؤتمر 
الوزاري لدعم استقرار ليبيا بشأن 
وفاء مجلس النواب بالتزاماته عبر 
إلج��راء  ال��أزم��ة  القوانين  إص��دار 
والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات 
في موعدها ، مؤكداً حرص مجلس 
في  االنتخابات  إجراء  على  النواب 
موعدها في 24 ديسمبر 2021.م 

العليا  للمفوضية  الكامل  ودع��م��ه 
لانتخابات لتحقيق ذلك.

ك��م��ا ع��ب��ر ال���دك���ت���ور ”أح��م��ي��د 
بدور جمهورية  أشادته  حومه” عن 
م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة ف��ي دع���م الشعب 
ال��ل��ي��ب��ي وت��ح��ق��ي��ق إرادت������ه وأم���ن 
دع��م  خ���ال  م��ن  ليبيا  واس��ت��ق��رار 
ملف المصالحة الوطنية عبر عقد 
اللقاءات المتواصلة إلنهاء االنقسام 
المصالحة  وت��ح��ق��ي��ق  وال��ت��ش��ظ��ي 

الوطنية.
كما تقدم الدكتور ”أحميد حومه” 
بشكره وامتنانه للرئيس عبدالفتاح 

السيسي والشعب المصري الشقيق 
ليبيا  ف��ي  الشقائهم  دعمهم  على 
مؤكداً بأن مصر كانت عبر التاريخ 
لليبيا  الحقيقي  السند  وستظل 

وشعبها في كل األزمات والمحن.
لرئيس  الثاني  النائب  دع��ا  كما 
الشقيقة  الدول  كل  النواب  مجلس 
الليبي  الشعب  لدعم  والصديقة 
في اجراء االنتخابات في موعدها 
عبر دعم مجلس النواب والقوانين 
ب��اج��راء  القاضيه  أص��دره��ا  ال��ت��ي 
البرلمانية  و  الرئاسية  االنتخابات 

في موعدها المقرر.

عضو لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس النواب "طارق الجروشي":

اي مبادرة ال ترتكز على إجراء االنتخابات في موعدها تعد مؤامرة

رئيس المجلس الرئاسي يتلقى دعوة من الرئيس الفرنسي لحضور مؤتمر باريس نوفمبر القادم

النائب الثاني يرحب بما جاء في كلمة وزير الخارجية المصري وُيشيد بدور مصر في ليبيا

البيان الختامي لمؤتمر دعم استقرار ليبيا يشدد 
على سيادة ليبيا ورفض التدخالت األجنبية
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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
ناقش النائب العام المستشار "الصديق تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

الصور" رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب 
األحمر في ليبيا مع "جان نيكوال مارتي" 
عدد من المواضيع ذات الطابع المشترك 

بين الجانبين. 
من  تعزز  التي  السبل  االجتماع  وبحث 
والدولية  الوطنية  للمعايير  االستجابة 
ذات الصلة بحقوق اإلنسان، بما في ذلك 
اإلص��اح  بمؤسسات  الخاصة  المعايير 

والتأهيل ونزالئها. 
ك��م��ا ت���ط���رق ال���ل���ق���اء إل����ى ع����دد من 
البعثة؛  نشاط  ضمن  الداخلة  المسائل 
عن  بالبحث  المتعلقة  اإلج��راءات  خاصة 

المفقودين.

المفوضية  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  اس��ت��ق��ب��ل 
د."ع��م��اد  لانتخابات   العليا  الوطنية 
نائبة  ال��م��اض��ي  الخميس  "ي���وم  ال��س��اي��ح 
األمين العام لأمم المتحدة "روز ميري"، 
ت��أك��ي��د دع���م األم���م المتحدة  ف��ي إط���ار 

لانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.
وت���م خ���ال ال��ل��ق��اء ب��ح��ث س��ب��ل دع��م 
الليبية  لانتخابات  ال��دول��ي،  المجتمع 
كخطوة نحو آفاق مستقبلية لدولة قوامها 
المستدامة،  والتنمية  واالستقرار  األم��ن 
من خال تنظيم انتخابات تحظى بالقبول 

والثقة من كافة األطراف.

الجمعية  دع��م  ميري  السيدة  وأك��دت 
المبذولة  للجهود  المتحدة  لأمم  العامة 
بمستوى  م��ش��ي��دة  االن��ت��خ��اب��ات،  ل��ن��ج��اح 

االس����ت����ع����دادات ال��ف��ن��ي��ة ل��ل��م��ف��وض��ي��ة، 
وجاهزيتها العالية لتنفيذ هذا االستحقاق 

المرتقب.

خ��ارج��ي��ة  وزراء  ع��ب��ر 
المشاركة  العربية  ال��دول 
في مؤتمر “دعم استقرار 
ل��ي��ب��ي��ا” ب��ط��راب��ل��س، ي��وم 
عن  ال��م��اض��ي،  الخميس 
إلج��راء  ال��داع��م  موقفهم 
االن��ت��خ��اب��ات ف��ي ال��ب��اد، 
المقررة في 24 ديسمبر 
ال���م���ق���ب���ل، م����ع ت��ج��دي��د 
رف���ض���ه���م ال���ت���دخ���ات 
األج���ن���ب���ي���ة ف����ي ال���ش���أن 

الليبي.
ح����ي����ث ق��������ال وزي������ر 
الخارجية الكويتي، الشيخ 
أح���م���د ن���اص���ر م��ح��م��د 
تدعم  ب��اده  إن  الصباح، 
ال��وق��ف ال���دائ���م إلط��اق 

النار في ليبيا، مشددا على 
االنتخابات  عقد  ض��رورة 
في  والرئاسية  البرلمانية 
مشيرا  المقبل..  ديسمبر 
ل��م��وق��ف ب����اده “ال��ث��اب��ت 

الليبية  السلطة  دعم  في 
المجلس  م��ن  ال��م��وح��دة 
وكل  والحكومة،  الرئاسي 
أمن  تعزيز  شأنه  من  ما 

واستقرار ليبيا”.

وب���������دوره أك�����د وزي����ر 
ال���خ���ارج���ي���ة ال��م��ص��ري، 
س����ام����ح ش����ك����ري، ع��ل��ى 
أه��م��ي��ة اح���ت���رام خ��ارط��ة 
ال���ط���ري���ق، ق���ائ���ا إن��ه��ا 

بتنفيذ  للمستقبل  “انتقال 
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة 
موعدها  في  والبرلمانية 

بديسمبر”.
بجهود  شكري  وأش���اد 
برئاسة  ال��ن��واب  مجلس 
صالح  عقيلة  المستشار 
وإص������������داره ل���ق���ان���ون���ي 
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة 
وتنسيقه  وال��ب��رل��م��ان��ي��ة 
مفوضية  م��ع  ب��ش��أن��ه��م��ا 
عن  معربا  االن��ت��خ��اب��ات، 
نجاح  إل��ى  القاهرة  تطلع 
إقصاء  “دون  االنتخابات 
الذي  بالشكل  تهميش  أو 
يليق بقيمة وتاريخ الشعب 

الليبي”.

وصل الى العاصمة طرابلس صباح 
يوم الخميس الماضي وفد الواليات 
في  المشارك  األمريكية  المتحدة 
المؤتمر الوزاري الدولي الذي أقيمت 
بمشاركة  الح��ق  وق��ت  ف��ي  فعالياته 
واسعة حسب مصدر مسؤول  دولية 

بالسفارة االمريكية لدى ليبيا.
وكان في استقبال الوفد األمريكي 
لمبرت"  "يائيل  ترأسه  الذي  الكبير 
ال��ق��ائ��م��ة ب��أع��م��ال م��س��اع��د وزي���ر 
الخارجية األمريكية في مكتب شؤون 
ال��ش��رق األدن���ى ف��ي م��ط��ار معتيقة 
والتعاون  الخارجية  وزي��رة  ال��دول��ي 

الدولي "نجاء المنقوش".
بقسم  م���س���ؤول  م��ص��در  وأف�����اد 

العاقات العامة بالسفارة األمريكية 
أن  الليبية  االنباء  وكالة  ليبيا  ل��دى 
األمريكية  المتحدة  ال��والي��ات  وف��د 
الخاص  وال��م��ب��ع��وث  السفير  يضم 
الى  األمريكية  المتحدة  ل��ل��والي��ات 
ومسؤولون  نورالند"  "ريتشارد  ليبيا 
المتحدة  الواليات  بعثة  من  اخ��رون 

األمريكية لدى ليبيا. 
ل�  تصريح  في  المصدر  وأعتبر  
)وال( أن مشاركة الواليات المتحدة 
ليبيا  استقرار  مؤتمر  في  األمريكية 
المتحدة  الواليات  اللتزام  تأكيد  هو 
األم��ري��ك��ي��ة ب���دع���م وح�����دة ل��ي��ب��ي��ا، 
وسيادتها، وتأمين مناخ مناسب لعقد 

االنتخابات المقبلة في موعدها.

بعد وصول الوفد األمريكي - مصدر بالسفارة االمريكية لـ )وال(: 
مشاركة الواليات المتحدة األمريكية هي لتأكيد االلتزام بدعم وحدة ليبيا، 

وسيادتها، و تأمين مناخ مناسب لعقد االنتخابات المقبلة

النائب العام يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر في ليبيا المواضع ذات الطابع المشترك

نائبة األمين العام لألمم المتحدة تؤكد دعم االمم المتحدة الجراء االنتخابات في ليبيا

تأكيد إقليمي على ضرورة إنجاز االنتخابات دعما للعملية السياسية

رئيس المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 
يتابع مع وزير الدولة للشؤون الخارجية 

األلماني،استعدادات المفوضية لالستحقاق 
االنتخابي يوم 24 ديسمبر القادم 

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية 
يوم  ال��س��اي��ح،  د.ع��م��اد  لانتخابات  العليا 
للشؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  ال��م��اض��ي  الخميس 
إطار  في  آل��ن"  "نيلس  األلمانية  الخارجية 
المقرر  لليبيا  االنتخابي  لاستحقاق  دعم  

يوم 24 ديسمبر القادم.  
الحكومة  دع���م  س��ب��ل  االج��ت��م��اع  وب��ح��ث 
ليبيا،  في  الديمقراطي  للمسار  األلمانية 
اإليفاء  سبيل  في  المفوضية  مع  والتعاون 
من  الهامة  المرحلة  ه��ذه  خ��ال  بمهامها 
على  ليبيا  استقرار  يمثله  لما  ليبيا،  تاريخ 

أمن وسام المنطقة.
وأشاد  الوزير "آلن" بالمستوى المتقدم من 
الجاهزية الفنية التي بدت عليها المفوضية 
واستعداداتها وتحضيراتها المواكبة للمعايير 
العالمية، مبديا استعداد حكومته لتقديم أي 

دعم في المجال الفني واالستشاري
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رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع األمين العام لجامعة الدول العربية جهود دعم مسارات التسوية السياسية في ليبيا

خالل استقباله وزير الخارجية المصري، رئيس المجلس الرئاسي يشيد بدور مصر الداعم للتسوية السياسية في ليبيا

رئيس الحكومة يعطي تعليماته لصندوق الزواج لوضع عدد من الضوابط 
في اإلجراءات القادمة للمستفيدين من منحة الزواج من حيث العمر

ن��ق��ل وزي���ر ال��ش��ؤون ال��خ��ارج��ي��ة وال��ه��ج��رة 
والتونسيين بالخارج، "عثمان الجرندي "لرئيس 
تحيات  المنفي"  "محمد  الرئاسي  المجلس 
الرئيس التونسي قيس سعيد، وأمنياته الطيبة 

للشعب الليبي .
وعبر الوزير "عثمان" خال استقبال رئيس 
الخميس  ي��وم  ص��ب��اح  ل��ه  ال��رئ��اس��ي  المجلس 
ليبيا  بزيارة  سعادته  عن  بطرابلس  الماضي 
في  والسام  االستقرار  دعم  في  والمشاركة 

ليبيا. 
بالوزير  الرئاسي،  المجلس  رئيس  ورح��ب 
التونسي، محيياً جهود الجمهورية التونسية في 
خال  من  الليبية،  األزم��ة  بحلحلة  المساهمة 
المحافل  كل  االيجابية، في  الرسمية  مواقفها 
الليبي  للشعب  الدائمة  ومساندتها  الدولية، 

لتجاوز هذه المرحلة.
والهجرة  الخارجية  ال��ش��ؤون  وزي��ر  وت��رأس 
وفد  الجرندي"  "عثمان  بالخارج،  والتونسيين 
الدولي،  الوزاري  المؤتمر  المشاركة في  باده 

المعني بمبادرة استقرار ليبيا.

الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئ��ي��س  التقى 
جامعة  عام  أمين  مع  الدبيبة"  "عبدالحميد 
الدول العربية "أحمد أبو الغيط" وذلك عقب 
استقرار  دع��م  لمؤتمر  الختامية  الجلسة 

ليبيا.
بأن  اللقاء  خ��ال  الحكومة  رئيس  وأك��د 
من  وغيره  المؤتمر  ه��ذا  عقد  من  الهدف 
الملتقيات القادمة هو أن يكون نقاش الملف 
الليبي داخل ليبيا، وأن المؤتمر يهدف إلى 

دعم االنتخابات وضمان نجاحها. 
"أبوالغيط" عن سعادته  من جهته، أعرب 
بانعقاد هذا المؤتمر وزيارة مدينة طرابلس، 
كما أن حضور دول كثيرة للمشاركة بالمؤتمر 

أمر إيجابي في هذه المرحلة. 

ش���دد رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
الدبيبة"  "ع��ب��دال��ح��م��ي��د  ال��وط��ن��ي��ة 
إلزامية  خطة  تقديم  ض��رورة  علي 
ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  ض��د  للتطعيمات 
وذل��ك م��ن خ��ال إج���راءات اداري��ة 

وقانونية ملزمة لكافة المواطنين.
يوم  اجتماعه  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
االث��ن��ي��ن ال��م��اض��ي ب��دي��وان مجلس 
ال��وزراء  في العاصمة طرابلس مع 
الوطني  المركز  مدير  ونائب  مدير 
وزير  بحضور  االم���راض  لمكافحة 
الوزراء وفقا  الدولة لشؤون مجلس 
لما نشره المكتب اإلعامي لرئيس 

الرسمية  صفحته  عبر  الحكومة 
بموقع " فيسبوك " . 

كما طالب بضرورة متابعة الحملة 
التطعيم  تصاحب  التي  التوعوية 

تواجه  التي  الصعوبات  ومعالجة 
المواطنين في تلقيها. 

ودع����ا رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة خ��ال 
التطبيق  إص����دار  إل���ى  االج��ت��م��اع 

إلكترونية  وب��ط��اق��ات  اإلل��ك��ت��رون��ي 
الدولية  المعايير  وف��ق  للمطعمين 
التي من شأنها مساعدة المواطنين 
سفرهم  عند  والحركة  التنقل  في 

وك���ذل���ك ان���ش���اء ق���اع���دة ب��ي��ان��ات 
إلكترونية سليمة. 

وش���دد "ال��دب��ي��ب��ة" ع��ل��ى ض���رورة 
االهتمام بمكافحة األمراض األخرى 
الكبدي  واالل��ت��ه��اب  ال����درن  م��ث��ل" 
االم��راض  م��ن  وغيرهما  ال��وب��ائ��ي" 

كونها من اختصاصات المركز. 
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال م��دي��ر ال��م��رك��ز 
خال  االم��راض  لمكافحة  الوطني 
ستكون  المركز  خطة  إن  االجتماع 
بعد  التطعيمات  ملف  في  مشددة 
وصول 3 مليون جرعة جديدة وهو 
ما يجعلها الزامية لكافة المواطنين. 

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وزير 
الشؤون الخارجية التونسي 

رئيس الحكومة يلتقي أمين 
عام جامعة الدول العربية

حكومة  رئ��ي��س  اس��ت��ق��ب��ل 
ال����وح����دة ال���وط���ن���ي���ة "ع��ب��د 
الحميد الدبيبة" يوم الخميس 
ال��م��اض��ي ب��ط��راب��ل��س وزي���ر 
"لويجي دي  ايطاليا  خارجية 
مشاركته  هامش  على  مايو" 
بمؤتمر دعم استقرار ليبيا، 

وت���ن���اول ال��ل��ق��اء ع��اق��ات 

ال��ت��ع��اون وم��ؤت��م��ر اس��ت��ق��رار 
ليبيا .

ورح������ب ال���س���ي���د رئ��ي��س 
ح��ك��وم��ة ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة 
ب��ح��ض��ور إي��ط��ال��ي��ا وك��اف��ة 
لطرابلس  المشاركة  ال��دول 
سياسية  رس��ال��ة  بإعتبارها 

إيجابية.

ال���ت���ق���ى رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س 
 " المنفي  محمد   " ال��رئ��اس��ي، 
األمين  الخميس،  ال��ي��وم  مساء 
العربية،  ال��دول  لجامعة  العام 
وال��وف��د   " الغيط  أب��و  أح��م��د   "
ال��م��راف��ق ل���ه، ال��م��ش��ارك في 
أعمال المؤتمر الوزاري الدولي 

لمبادرة دعم استقرار ليبيا.
استعراض  اللقاء  خال  وتم 

التسوية  م��س��ارات  دع��م  جهود 
ال��س��ي��اس��ي��ة، وإط����اق م��ش��روع 
وسبل  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��م��ص��ال��ح��ة 
إجراء االستحقاقات االنتخابية، 
وف����ق خ���ارط���ة ال��ط��ري��ق ال��ت��ي 
األطراف،  جميع  عليها  توافقت 
المرتزقة  كافة  إخ��راج  وكذلك 
وال���م���ق���ات���ل���ي���ن األج����ان����ب م��ن 

األراضي الليبية. 

اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي، ال��ي��وم 
الخميس، وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، 
والوفد المرافق له، المشارك في أعمال المؤتمر 

الوزاري الدولي لمبادرة دعم استقرار ليبيا.
المجلس  لرئيس  اإلع��ام��ي  المكتب  وأف���اد 
الرئاسي بأن االجتماع، بحث عدد من الملفات 
التي تهم الشأن السياسي الليبي، وخاصة فيما 
والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  بإجراء  يتعلق 
في موعدها، وتوفير الدعم الكامل لدور اللجنة 
العسكرية الُمشتركة 5+5 في مهمة إخراج كافة 
أشكال التواجد األجنبي من ليبيا، والوصول إلى 

االستقرار الدائم في الباد. 

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن تقديره 
في  السياسية  للتسوية  ال��داع��م  مصر  ل���دور 
مشيداً  االستقرار،  إع��ادة  في  وجهودها  ليبيا، 

من  البلدين  بين  الثنائية  العاقات  تشهده  بما 
من  يجمعهما  مما  انطاًقا  إيجابية  ت��ط��ورات 

أواصر أخوة ُممتدة عبر التاريخ. 

"عبد  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  أعطى 
الحميد الدبيبة" تعليماته لصندوق الزواج لوضع 
القادمة،  اإلج����راءات  ف��ي  الضوابط  م��ن  ع��دد 
للمستفيدين من منحة الزواج من حيث العمر مع 
مبدأ  من  وذلك  السابقة  البيانات  نشر  ضرورة 

الشفافية.
األربعاء  يوم  اجتماعه مساء  ذلك خال  جاء 
ال��م��اض��ي م��ع رئ��ي��س ص��ن��دوق ال����زواج "خ��ال��د 
مجلس  لشؤون  الدولة  وزي��ر  "بحضور  ابوجناح 
رئيس  ون��ائ��ب  جمعة"  "ع���ادل  ورئيسه  ال���وزراء 
م��ص��ل��ح��ة األح�����وال ال��م��دن��ي��ة، وم���دي���ر مكتب 
المراجعة الداخلية، ورئيس قسم الشؤون المالية 

بالصندوق. 
االجتماع  مستهل  في  الحكومة  رئيس  وأك��د 

ناحظه  ال��ذي  التشويش  توضيح  ض��رورة  على 
هذه األيام بشأن حاالت التزوير بالمنظومة. 

بأن  الصندوق  إدارة  لجنة  رئيس  أكد  ب��دوره 
اإلجراءات اإلدارية والقانونية تمت بشكل سليم 

وال توجد أي تجاوزات حسبما يشاع. 

من جانبه أطلع نائب رئيس مصلحة األحوال 
المدنية رئيس الحكومة على اإلجراءات المتخذة 
القيد،  رق��م  ص��رف  وكيفية  المصلحة  قبل  من 
مؤكدا على أنه ال توجد حاالت تزوير وأنهم على 

استعداد لتقديم البيانات. 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل بطرابلس وزير خارجية ايطاليا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يشدد على الزامية تلقي التطعيمات وفق إجراءات إدارية وقانونية
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ال��وزي��ر  أن  وال��غ��از  النفط  وزارة  أك���دت 
"م��ح��م��د ع���ون" ل��م ي��ص��در أي م��راس��ات 
بشأن إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
"العماري  وتكليف  ال��ل��ه"  صنع  "مصطفي 

محمد العماري" خلفاً له.
ال��ت��س��اؤالت  ك���ل  ع��ل��ى  رداً  ذل����ك  ج����اء 
بخصوص ما إذا كانت المراسلة المتداولة 
وبعض  االجتماعي  التواصل  منصات  على 
القنوات المحلية والدولية هي فعًا صادرة 

عن وزير النفط والغاز "محمد عون". 
بالوزارة  والتواصل  اإلع��ام  مكتب  وق��ال 
يخالف  ال  ع��ون"  "محمد  الوزير  إن  النفط 
القوانين والتشريعات التي تقضي بأن إعفاء 
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئ��ي��س 
للنفط من منصبه ليس من صاحيات وزير 
النفط، حيث من صاحياته التقدم بتوصية 

لتغييره فقط. 

صرف  المحلي  الحكم  وزارة  ب��اش��رت 
م��ك��اف��ئ��ات مخاتير  م��ن  األول����ى  ال��دف��ع��ة 
المستوفية  البلديات  من  بعدد  المحات 

لكافة المسوغات القانونية واإلدارية .
وأك����دت ال�����وزارة ف��ي م��ن��ش��ور ل��ه��ا أن��ه 
كافة  أت��م��ت  ال��ت��ي  للبلديات  ال��ص��رف  ت��م 
اإلج��راءات الازمة وهي " امساعد- بنت 
بيه – اجخرة - الريايينة – قمينس – وازن 
الشويرف  – مساتة - جادو- صرمان - 

– رقدالين ". 
الستيفاء  البلديات  كافة  ال��وزارة  ودعت 
المستندات  وإت��م��ام  اإلداري���ة  اإلج����راءات 

لباقي المخاتير بغية صرف مكافأتهم. 

والبحث  ال��ع��ال��ي  التعليم  وزارة  وق��ع��ت 
أمس  المدنية  األح��وال  ومصلحة  العلمي 
اتفاقية تعاون لربط المنظومة االلكترونية 
منظومة  مع  الليبية  بالجامعات  الموحدة 

الرقم الوطني .
التعليم  بوزارة  االعامية  للشئون  ووفقا 
ال��ع��ال��ي وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ت��ه��دف ه��ذه 
من  المدخلة  البيانات  لتدقيق  االتفاقية 
الطلبة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس 
المنظومة  في  البيانات  إدخ��ال  ولتسهيل 
االلكترونية الموحدة بالجامعات الليبية   .

وزارة النفط والغاز تنفي إقالة رئيس 
المؤسسة الوطنية للنفط

وزارة الحكم المحلي تباشر في صرف 
الدفعة األولى من مكافئات مخاتير 

المحالت بعدد من البلديات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقع 
أتفاقية تعاون مع مصلحة األحوال المدنية

وزير الداخلية يبحث تنفيذ الحمالت األمنية لمنع االعتداءات على األراضي المملوكة

التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والشركة الليبية إلدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص

مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا يبحث مع سفير كوريا الجنوبية 
عودة شركاتها الستكمال مشاريعها المتوقفة بليبيا

وزير التعليم العالي يتلقى دعوة من نظيره البريطاني لحضور منتدى التعليم العالي اإلنجليزي

وزير العمل والتأهيل يجتمع مع وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الوظيفي

"خالد  الداخلية  وزير  اجتمع 
الماضي  األرب��ع��اء  ي��وم  م���ازن" 
العامة  اإلدارة  مدير  معاون  مع 
"علي  عميد  األمنية  للعمليات 
إدارة  فرع  ورئيس  عبدالقادر" 
عقيد  طرابلس  القانون  إنفاذ 

"عبدالحكيم الخيتوني"
المهام  االجتماع  واستعرض 
وف��رع  اإلدارة  بها  كلفت  ال��ت��ي 
طرابلس  القانون  إنفاذ  إدارة 
األمنية  ال��ح��م��ات  تنفيذ  ف��ي 
لمنع االعتداءات على األراضي 
المملوكة للدولة ومسارات نقل 

الصناعي،  النهر  بجهاز  المياه 
من  العشوائية  المباني  وإزال��ة 
على األراضي المملوكة للدولة. 

كما ناقش االجتماع المشاكل 
التي تتعرض سير العمل ووضع 
ال��ح��ل��ول ل��ه��ا ب��م��ا ي��س��ه��م في 

ألعضاء  الموكلة  المهام  إنجاح 
التعليمات  تنفيذ  في  الشرطة 

الصادرة إليهم. 
واس��ت��م��ع وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
ل���ش���روح واف���ي���ة ح���ول ال��م��ه��ام 
المنجزة في منع وضبط العديد 
م��ن االن��ت��ه��اك��ات وال��ت��ج��اوزات 
وك���ذل���ك ض��ب��ط ال��م��ط��ل��وب��ي��ن، 
تنفيذ  في  تبذل  التي  والجهود 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ات م���ن أج����ل ف��رض 
المجرمين  وردع  وضبط  األمن 
خدمة  القانون  عن  والخارجين 

للصالح العام. 

 " والمعادن  الصناعة  وزير  وقع 
احمد ابوهيسه " مع رئيس مجلس 
إدارة الشركة الليبية إلدارة مشاريع 
ال��م��ش��ارك��ة م��ع ال��ق��ط��اع ال��خ��اص 
إبراهيم  المجيد  عبد   "  )ppp(
عبدالكريم " على اتفاقية تعاون بين 

وزارة الصناعة المعادن والشركة.
وقال الوزير " ابوهيسه " إن هذه 
رؤية  مع  تماشيا  جاءت  االتفاقية 
خلق  في  الوطنية  الوحدة  حكومة 
المعالم  واضحة  استثمارية  بيئة 
الصناعية  ب��ال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ل��ن��ه��وض 

االقتصادية في ليبيا. 
وت��ه��دف االت��ف��اق��ي��ة إل���ى فتح 
شركة  عبر  االستثمار  م��ج��االت 

التابعة  المتعثرة  للمصانع   PPP
بعد  وال��م��ع��ادن  الصناعة  ل���وزارة 
تقديم دراسات التقييم والمعالجة 
وإعادتها  تطويرها  إع��ادة  بغرض 
الممارسات  أف��ض��ل  وف��ق  للعمل 

العالمية. 
 كما تهدف االتفاقية إلى دعم 
عملية تطوير قطاع الصناعة في 
مشاريع  واق��ام��ة  م��ج��االت��ه  شتى 
ناجعة عن طريق  صناعية وطنية 

الصناعي  المجال  في  االستثمار 
المنظم بما يؤدي لتحقيق القيمة 

المضافة واالكتفاء الذاتي. 
وت��ض��م��ن��ت االت��ف��اق��ي��ة أي��ض��ا 
ف��ت��ح ال��م��ج��ال ل��اس��ت��ف��ادة من 
ت���ج���ارب ال�����دول ال��م��ت��ق��دم��ة في 
الصناعي  االس��ت��ث��م��ار  م��ج��االت 
واالس���ت���ع���ان���ة ب���ب���ي���وت ال��خ��ب��رة 
العالمية  االستشارية  والمكاتب 
واالختصاصيين والفنين من ذوي 
ال��خ��ب��رة واالخ��ت��ص��اص ف��ي ه��ذا 
المجال بما يدعم تنفيذ المشاريع 
االستثمار  وي��ض��م��ن  ال��ص��ن��اع��ي��ة 
والتشريعات  الضوابط  وفق  فيها 

الليبية. 

آس��ي��ا  ش����ؤون  إدارة  م��دي��ر  اج��ت��م��ع 
والتعاون  الخارجية  ب���وزارة  وأستراليا 
ال��دول��ي" أح��م��د ال��ن��ع��اس" ي��وم األرب��ع��اء 
ال��م��اض��ي م��ع س��ف��ي��ر ج��م��ه��وري��ة ك��وري��ا 
لي سانغ   " ليبيا  لدى  المعتمد  الجنوبية 

يو " .
بمقر  الذي عقد  االجتماع  وتم خال 
المكلف  وح��ض��ره   ، بطرابلس  ال����وزارة 
بمتابعة ملف العاقات الليبية - الكورية 
، بحث جملة من  بإدارة آسيا وأستراليا 

الملفات ذات االهتمام المشترك ، ومنها 
وتعزيز   ، المشتركة  اللجنة  إحياء  إعادة 
فتح  وإع����ادة   ، البلدين  بين  ال��ع��اق��ات 
من  أعمالها  لمباشرة  الكورية  السفارة 
بها  القنصلي  القسم  وتفعيل   ، طرابلس 
الازمة  والخدمات  التأشيرات  لتقديم 
للمواطنين من طرابلس ، اعتباراً من نهاية 
الشهر الجاري ، كما ناقش االجتماع عودة 
الشركات الكورية ، الستكمال مشاريعها 
المتوقفة في ليبيا في أقرب وقت ممكن 

التقى وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي "عمران القيب "يوم االربعاء 
المتحدة  المملكة  سفيرة  الماضي 
لدى ليبيا "كارولين هورندال" وذلك 
الليبية  االكاديمية  رئيس  بحضور 
هيئة  عام  مدير  و  العليا  للدراسات 

البحث العلمي.
قضايا  من  جملة  اللقاء  وناقش 
البلدين  ب��ي��ن  ال��م��ش��ت��رك  ال��ت��ع��اون 

ال��ص��دي��ق��ي��ن وف���ق���ا ل��م��ا ن��ش��رت��ه 
ال��ص��ف��ح��ة ال��رس��م��ي��ة ل��أك��ادي��م��ي��ة 
موقع  عبر  العليا  للدراسات  الليبية 

" فيسبوك " . 
وق��دم��ت ال��س��ف��ي��رة "ه���ورن���دال" 
خال اللقاء دعوة للوزير من نظيره 
التعليم  منتدى  لحضور  االنجليزي 
سيشارك  ال��ذي  االنجليزي  العالي 
فيه أكثر من180  وزير تعليم عالي. 

أك���د وزي����ر ال��ع��م��ل وال��ت��أه��ي��ل 
تدريب  أهمية  على  العابد"  "علي 
الحكومي  القطاع  في  الموظفين 
من  للحد  ال����وزارات،  هيكلة  بعد 
منه  تعاني  الذي  الوظيفي  الترهل 

الجهات الحكومية.
وأوض���ح "ال��ع��اب��د" خ��ال لقائه 
وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون 
التطوير الوظيفي "محمد صالح " 
الموظفين  وتطوير  ت��دري��ب  على 
بديوان الوزارة، وفروعها، والجهات 

تعمل  التي  المعايير  وفق  التابعة، 
عليها وزارة الخدمة المدنية.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الخدمة 
المدنية أن الوزارة تسعى إلى إيجاد 
للمساهمة  عملية  تدريبية  ب��رام��ج 
الوظيفي، وأنهم بصدد  التطوير  في 
الجهات  جميع  تناسب  خطة  وض��ع 
الحكومية  الجهات  احتياجات  وفق 
لضمان  وذل��ك  المرحلة،  ومتطلبات 
جودة أداء هذه المؤسسات خصوصا 

الخدمية منها .
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للنفط  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ة  ب��ح��ث رئ��ي��س 
التنفيذي  ال��م��دي��ر  م��ع  ال��ل��ه"  صنع  "مصطفى 
اوجه  المغلقة   ال��دائ��رة  عبر  "تاتنفت"  لشركة 
التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط 
والشركة حيث تم تقديم شرح موجز على اعادة 
الدخول للبئر B2 بمنطقة التعاقد 82-4، بعد 
االيام  الحفر خال  الشركة عمليات  استئناف  

الماضية .
كما تم التطرق الى اوجه التعاون المستقبلي 
بين  للتعاون  ج��دي��دة  اف���اق  وف��ت��ح  تاتنفت  م��ع 
الشركة  ق��ي��ام  خ��ال  م��ن  وتوسيعه  الطرفين 
بإجراء بعض الدراسات ونقل التقنية والزيارات 

المتبادلة.  

وإدارة  تنفيذ  لجهاز  اإلداري��ة  اللجنة  عقدت 
االرب��ع��اء  ي��وم  ص��ب��اح  الصناعي  النهر  م��ش��روع 
للعام  ال��س��ادس  ال����دوري  اجتماعها  ال��م��اض��ي 

2021 م .
وناقشت اللجنة بعض األمور الهامة والمتعلقة 
بإدارات الجهاز والمستجدات التي يجب اتخاذ 

اإلجراءات الازمة بشأنها. 
م��دراء  حضره  التي  االجتماع  خ��ال  تم  كما 
اإلدارات الفنية التصديق على الحساب الختامي 

للعام 2018م. 

بحكومة  وال��م��ع��ادن  الصناعة  وزي��ر  أعلن 
الوحدة أحمد أبو هيسة، انطاق العمل رسمًيا 
لديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية، وذلك بعد 
استام رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية 

جمال صالح مهام عمله كرئيس للديوان.
وأكد أبو هيسه لرئيس الديوان؛ على ضرورة 
المنطقة  ف��ي  العمل  م��ب��اش��رة  ف��ي  اإلس����راع 
الديوان  التزام  الجنوبية مشددا على ضرورة 
عليها  نص  التي  االختصاصات  وفق  بمهامه 
ألعمال  المحدد   ”125“ رق��م  ال��وزي��ر  ق��رار 

الدواوين.
وزارة  عمل  القرار ضمن خطة  هذا  ويأتي 
الصناعة والمعادن، في ضبط قطاع الصناعة 
عمل  وف��رص  مكانية  تنمية  وخلق  وتطويره، 

للشباب في مختلف أنحاء الباد. 

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يبحث مع المدير 
التنفيذي لشركة )تاتنفت( اوجه التعاون المشترك 

اللجنة اإلدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر 
الصناعي تصادق على حسابها الختامي للعام 2018م

ديوان وزارة الصناعة والمعادن 
بالمنطقة الجنوبية ُيباشر عمله رسمًيا

مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يطلع على النشاط العام لشركة "رأس النوف" لتصميع النفط والغاز

الوطنية للنفط : إيرادات شهر سبتمبر للعام 2021 وصلت مستويات قياسية

 عقد السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
الماضي  الخميس  ي���وم  للنفط،  ال��وط��ن��ي��ة 
الموافق 2021/10/21.. بمقر المؤسسة 
إدارة  مجلس  أعضاء  وبحضور  بطرابلس، 
ال��ق��اس��م شنقير،  أب���و  ال���س���ادة،  ال��م��ؤس��س��ة 
إجتماًعا  العوكلي،  الله  العماري محمد، جاد 
مع رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بشركة راس 
النفط والغاز السادة، شعبان  النوف لتصنيع 
حميدة  محمد  زري��ب��ة،  ع��ب��دال��رزاق  بسيسو، 
عوض ، احمد عبدالله سليمان ، فرج حماد 

الفرجاني.
النشاط  على  لإلطاع  االجتماع  وُخصص 
التي  والترتيبات  ألن��وف  رأس  لشركة  العام 
واالط��اع  االثيلين،  مصنع  لتشغيل  اتخذت 
على سير المشاريع التي تنفذ حاليا والمزمع 
تطوير  م��ش��روع  أهمها  م��ن  وال��ت��ي  تنفيذها 

الحقة  وح��دات  بإضافة  ألن��وف  رأس  مجمع 
لتحسين وزيادة اإلنتاج وبما يساهم في دعم 

االقتصاد الوطني.
المشاكل  لمناقشة  اإلجتماع  تطرق  كما 
الشركة في ظل  تواجه عمل  التي  والعراقيل 
سلًبا  أثرت  التي  المطلوبة  الميزانيات  تأخر 
تحقيق  دون  وحالت  الشركة  عمل  سير  على 

العديد من مستهدفاتها .

وأكد المهندس صنع الله في هذا الصدد 
في  ستستمر  للنفط  الوطنية  المؤسسة  بأن 
ادارة  لمجلس  األصعدة  جميع  على  دعمها 
جهودهم  كل  مثمناً  عامليها،  وجميع  الشركة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق خ��ط��ط وط���م���وح���ات ال��م��ؤس��س��ة 
الصناعي  المجمع  ع��ودة  في  االستراتيجية 
على  الحفاظ  و  الواجهة  ال��ي  ألن��وف  رأس 

معدالت االنتاج واستدامته.

الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
اي���رادات  صافي  أن  للنف�ط 
شهر سبتمبر للعام 2021م 
ال��خ��ام  ال��ن��ف��ط  مبيعات  م��ن 
والغاز والمكثفات والمنتجات 
والبتروكيماويات  النفطية 
قياسية  مستويات  الى  وصل 
االسعار  في  بطفرة  مدفوعاً 

حول العالم .
بيان  في  المؤسسة  وأك��د 
لها أن صافي اإلي��رادات من 
مستوى  وص��ل  الخام  النفط 
 1.667.406.112.98
الغاز  يليها  أم��ري��ك��ي  دوالر 
والمكثفات والتي وصلت الى 
دوالر   92.042.490.94

امريكي. 
وأش�����ار ال��ب��ي��ان إل����ى أن 
للنفط  الوطنية  المؤسسة 
ح��ق��ق��ت ص���اف���ي اي������رادات 
ال����م����ن����ت����ج����ات ال���ن���ف���ط���ي���ة 
 3 3 . 7 1 7 . 8 7 1 . 6 1
وصلت  بينما  أمريكي  دوالر 
ع���وائ���د ال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات 
 3 . 0 5 7 . 2 6 5 . 5 4
الى  اض��اف��ة  ام��ري��ك��ي  دوالر 

5.277.821.72 يورو . 
إج��م��ال��ي  أن  ي��ع��ن��ي  م��م��ا 
اإلي�����������راد ال����ص����اف����ي م��ن 
بالدوالر  النفطية  المبيعات 
االم���ري���ك���ي ق���د وص����ل إل��ى 
 1.796.223.741.07

دوالر أمريكي. 
وف���ي ه���ذا ال��ص��دد علق 
الوطنية  ال��م��ؤس��س��ة  رئ��ي��س 
الله  " مصطفى صنع  للنفط 
" قائًا : " إن معدالت االنتاج 
رائعة، وطفرة االسعار عامة 

هامة ومشجعة ". 
وتوقع " صنع الله " تقلص 
عانت  الذي  العجز  في  كبير 
ألعوام  العامة  الميزانية  منه 
ان  من  تفاؤله  مبدئا  مضت، 
سيساهم  المالي  االستقرار 

ف��ي خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة اس��ت��ث��م��اري��ة 
التحتية  البنية  في  وخاصة 

لقطاع النفط الوطني. 
قائًا  الله  صنع  واض��اف 
ال��م��ؤس��س��ة  ع���اق���ة  إن   "
الوطنية للنفط بوزارة النفط 
من  الكثير  شابها  قد  والغاز 
الحفاظ  واليمكن  المشاكل، 
من  المكتسبات  ه��ذه  على 
يرتكز  ال���ذي  ال��ت��ع��اون  دون 
المؤسسة  دور  احترام  على 
إلى  مشيرا  للنفط،  الوطنية 
ع���دم ق��ب��ول��ه ب��ت��راج��ع ه��ذا 
ت��رت��ج ص��ورة  أن  أو  ال����دور، 

المؤسسة في العالم. 
المؤسسة  رئ��ي��س  وأك����د 
التي  بالتوجيهات  تمسكه 
رس��م��ه��ا رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة 
ثناياها  ف��ي  تخلص  وال��ت��ي 
والتكامل  التعاون  اهمية  الى 
اخ��رى  ع��ن  جهة  ت��غ��ول  دون 
وتقديم المصلحة العامة دون 
للشأن  شخصنة  او  انتقائية 

العام. 

مناقشة التعاون بين شركة الخليج العربي للنفط وشركة الجوف للتقنية النفطية 
ُع���ق���د اج���ت���م���اع ص���ب���اح ي���وم 
األرب�����ع�����اء ال���م���اض���ي ال���م���واف���ق 
شركة  بمقر   2021/10/20
شركة  مع  للنفط  العربي  الخليج 
الجوف للتقنية النفطية ، بحضور 
الفرجاني  مفتاح  محمد  المهندس 
ال��ف��ن��ي��ة  ال����ش����ؤون  إدارة  م���دي���ر 
مع  اإلدارة  ومستشاري  ومختصي 
المهندس احمد عبدالعزيز العرفي 
للتصنيع  اإلدارة  ل��ج��ن��ة  ع��ض��و 
والمواد يرافقه مدير إدارة التصنيع 

ومستشاري اإلدارة بشركة الجوف.
التعاون  االجتماع  تناول  حيث 
المشترك وتعزيز فرص العمل مع 

شركة الجوف في مجال المعالجة 
والمصافي  بالحقول  الكيميائية 

التابعة لشركة الخليج .

ال��م��ه��ن��دس محمد  ه���ذا واك����د 
ال��ش��ؤون  إدارة  م��دي��ر  ال��ف��رج��ان��ي 
الخليج  ش��رك��ة  ث��ق��ة  ع��ل��ى  الفنية 
االع��م��ال  إلن��ج��از  ال��ج��وف  بشركة 

المناطة بها .
وخ��ل��ص االج��ت��م��اع ال���ى زي���ادة 
فرق  بين  وال���زي���ارات  االت��ص��االت 
الصعوبات  ك��اف��ة  وت��ذل��ي��ل  العمل 
تنفيذ  ت��ع��ت��رض  ال��ت��ي  وال��م��ش��اك��ل 
في  خ��اص��ة  المشتركة  االع��م��ال 

المعالجة الكيميائية.

" الدبيبة" يصدر تعليماته بمعالجة أوضاع مرتبات العاملين 
بمطار "بنينا" وكذلك شركات المناولة والتموين 

الوحدة  حكومة  رئيس  أصدر 
الدبيبة"  "عبدالحميد  الوطنية 
تعليماته بمعالجة أوضاع مرتبات 
وكذلك  بنينا  بمطار  العاملين 
ش��رك��ات ال��م��ن��اول��ة وال��ت��م��وي��ن ، 
بهذه  مرتباتهم  ت��أخ��ر  معتبرا 
يسمح  لن  مرفوضا  ام��را  المدة 

به مجدًدا.
ج���اء ذل���ك خ���ال اج��ت��م��اع��ه 
م��س��اء ي���وم االرب���ع���اء ال��م��اض��ي 
ب���دي���وان م��ج��ل��س ال�������وزراء مع 
بنينا  بمطار  العاملين  من  عدد 

بحضور  به،  العاملة  والشركات 
وزي����ر ال���م���واص���ات وف��ق��ا لما 
لرئيس  اإلعامي  المكتب  نشره 

الحكومة عبر صفحته الرسمية.
وأكد "الدبيبة" خال االجتماع 
لليبي  الشعب  أبناء  فرحة  ب��أن 

ب���ع���ودة ح���رك���ة ال��ن��ق��ل ال��ب��ري��ة 
والجوية بين المدن الليبية شرًقا 
عليها  سنحافظ  وجنوًبا  وغرًبا 

مهما كلفنا ذلك. 
وخ���ص���ص ه�����ذا االج���ت���م���اع 
ل���ل���ت���ع���رف ع���ل���ى ال���ص���ع���وب���ات 
مطار  يعانيها  التي  والمشاكل 
وك��ذل��ك  ب���ه،  وال��ع��ام��ل��ي��ن  بنينا 
ال��ع��ام��ل��ي��ن ب��ش��رك��ات ال��م��ن��اول��ة 
والتموين والوقوف على االسباب 
التي أدت لتوقف الحركة الجوية 

بالمطار. 
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بلدية بنغازي تواصل أعمال صيانة مبنى الِخزانة العامة

مصنع أكسجين ببلدية غات أصبح حقيقة

اعضاء المجلس البلدي بسبها يجتمعون مع جهاز حرس المرافق التعليمية

عميد بلدية أوجلة يستقبل إدارة شركة الخليج للنفط

تواصل بلدية بنغازي أعمال صيانة 
تحت  بنغازي  العامة  الِخزانة  مبنى 
إشراف مكتب المشروعات بالبلدية .
يضم  المذكور  المبنى  ب��أن  يُ��ش��ار 
منها  الحكومية  ال��ج��ه��ات  م��ن  ع��دد 
مصلحة الضرائب وُمراقبة الخدمات 
ومكتب  االقتصاد  وُمراقبة  المالية 

التخطيط .
ه��ذا وت��أت��ي ه��ذه األع��م��ال ضمن 
مشاريع لجنة إعادة االستقرار لمدينة 
مرافق  تفعيل  في  للُمساهمة  بنغازي 

المدينة .

أنه  غات  ببلدية  االعامي  المكتب  قال 
وجهود  غ��ات  البلدي  المجلس  م��ن  سعيا 
مستوى  تقديم  إلى  الرامية  البلدية  عميد 
الله  من  وبتوفيق  للمواطن  أفضل  خدمي 
غ��ات  ب��ل��دي��ة  إل���ى  ي��ص��ل  أكسجين  مصنع 

المؤسسة  م��ن  ب��دع��م  عالية  بمواصفات 
الوطنية للنفط.

وقدم المكتب االعامي بالبلدية بجزيل 
الوطنية  للمؤسسة  واالم��ت��ن��ان   ال��ش��ك��ر 
للنفط على جهودها وخص بالشكر رئيس 

التنمية  إدارة  م��دي��ر  وال��س��ي��د  المؤسسة 
عبد  م��خ��ت��ار   / بالمؤسسة  ال��م��س��ت��دام��ة 
الدائم ولجميع الموظفين بإدارة المؤسسة 
ولكل من تعاون مع البلدية من أجل توفير 

وايصال المصنع إلى بلدية غات.

بسبها  البلدي  المجلس  بديوان  استقبل 
المجلس  عضو  جماعة"  "ابوبكر  السيد 
يونس"  "أبوبكر  السيد  وبحضور  البلدي 
)جهاز  يمثل  وف��د  المجلس  دي���وان  وك��ي��ل 
كل  الوفد  يضم  التعليمية(  المرافق  حرس 

من :-

مكتب  "مدير  الغرياني  خالد   / العميد 
األمنية  وال���ش���ؤون  وال��م��ت��اب��ع��ة  التفتيش 

بالجهاز.
"رئيس قسم  السيد / غيث علي أحمد 

المتابعة"
الله "مدير مكتب  السيد / مسعود رزق 

حرس المرافق التعليمية #سبها" .
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجولة التي 
 ، الجنوبية  المنطقة  لكامل  الوفد  يجريها 
حيث تم خال  اللقاء مناقشة عمل الجهاز 
داخل مدينة سبها و العراقيل والصعوبات 
التي تواجه مكتب حرس المرافق بالبلدية.

استقبل السيد أحمد بترون 
عميد بلدية أوجلة ، المهندس 
القطراني  عبدالكريم  صاح 
ش��رك��ة  إدارة  ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س 
والوفد  للنفط  العربي  الخليج 

المرافق له. 
عمداء  االستقبال  وحضر 
وم���ش���ائ���خ ب��ل��دي��ت��ي )ج���ال���و 
وإجخرة(، و أعضاء المجلس 
ال��ب��ل��دي وم��ش��اي��خ وأع���ي���ان 

البلدية.
ه���ذا وج����اَء ال��ل��ق��اء ودًي����ا، 
ل��ت��ب��اح��ث وت������دارس ال��وض��ع 
ال��ب��ي��ئ��ي ل���م���دن ال����واح����ات، 
خصوًصا ما حدث في األيام 
للبرك  ح���رق  م��ن  ال��م��اض��ي��ة 
مدينة  م��ن  ب��ال��ق��رب  الزيتية 
التابع  النافورة  بحقل  أوجلة 

للشركة.

وم����ن ض��م��ن ال��م��س��ؤول��ي��ة 
الجوار،  وحسن  االجتماعية 
اح��ت��ج أه��ال��ي م��دي��ن��ة أوج��ل��ة 
خ��ص��وًص��ا وم����دن ال��واح��ات 
ككل على هذا التصرف الذي 
ق��ام��ت ب��ه ال��ش��رك��ة، وال���ذي 
مما  للبيئة  ت��ل��وث  إل��ى  ي���ؤدي 
ينعكس سلًبا على المزروعات 

السامة  بالمواد  الهواء  وتلوث 
وتأثيره مستقبًا على األهالي 

واألطفال.
وأل���ق���ي���ت خ����ال ال��ل��ق��اء، 
ك��ل��م��ات م��ت��ع��ددة م��ن ع��م��داء 
وم��ش��ائ��خ وأع���ي���ان ال��واح��ات 
بحل  الشركة  طالبوا  ال��ذي��ن 
الزيتية  البرك  ح��رق  مشكلة 

والغازات، وصيانة اآلبار ومنع 
سطح  على  البترول  تدفقات 
المطالبة  جانب  إلى  األرض، 
مناطق  تخدم  مشاريع  بعدة 
التنمية  ب���اب  م��ن  ال���واح���ات 
المستدامة للمناطق المجاورة 

للحقول والشركات النفطية.
القطراني،  أكد  جهته  ومن 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  أن 
بتطوير  كبيًرا  اهتماما  تولي 
ال��م��ن��اط��ق ال��ت��ي ت��ق��ع ضمن 
لها،  التابع  الشركات  عمليات 
وأن لجنة إدارة شركة الخليج 
عن  تتأخر  لن  للنفط  العربي 
ت��ق��دي��م ك��اف��ة أن�����واع ال��دع��م 
تشكله  لما  ال��م��ن��اط��ق،  ل��ه��ذه 
عمليات  ل��س��ي��ر  أه��م��ي��ة  م��ن 
وخاصة  المشغلة  الشركات 

شركة الخليج. 

حسين  شحات  بلدية  عميد  استقبل 
عضوي  م��ن  ك��ا  بمكتبه  ب��ودروي��ش��ة 
المجلس البلدي صاح بالشعر وعثمان 
القانونية  االدارة  والسيد  مدير  الميار 
هيبه  ال��ن��اج��ي  بالبلدية 
هيئة  رئ���ي���س  وال��س��ي��د 
ال��م��ن��اط��ق ال��ص��ن��اع��ي��ة 
بحكومة الوحدة الوطنية 
وال����وف����د ال���م���راف���ق له 
وكانت الزيارة بخصوص 
إنشاء فرع للهيئة بشحات في إطار عمل 
إنشاء منطقة صناعية  وإمكانية  الهيئة 
المشاكل  لبعض  ووضع حلول  بالمدينة 

التي تواجه الهيئة .

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية 
اجتماًعا ضم   ، بوالخطابية  فرج  طبرق 
التابعة  ال��ق��ط��اع��ات  ورؤس�����اء  م��دي��ري 

للبلدية.
عقب  المهم  االجتماع  هذا  ويأتي  هذا 
على  بوالخطابية  بها  ق��ام  التي  الجولة 
ال���ق���ط���اع���ات وال��م��ك��ات��ب 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ب��ل��دي��ة، وال��ت��ي 
وجد الغياب وعدم االلتزام 
بالحضور  الموظفين  م��ن 

واالنصراف .
وط���ال���ب ب��وال��خ��ط��اب��ي��ة 
رؤس������اء ال���ق���ط���اع���ات؛ ب����ض����رورة حث 
وتقديم  بالحضور،  بااللتزام  الموظفين 
حل  إل��ى  باإلضافة  للمواطنين،  الخدمة 
تواجههم،  التي  والعراقيل  المشاكل  كافة 

وسعي البلدية مع الوزارات المختصة.
المجلس  أع��ض��اء  االج��ت��م��اع  وح��ض��ر 
ال��ت��س��ي��ي��ري ال���س���ادة ه��اش��م ام��ص��ادف، 
العميد  مكتب  ومدير  ام��داوي،  ومنصور 
جاد المولى خليل، ومدير األمن، ومديري 
شركة  والشركات:  والمكاتب  القطاعات، 
ال��خ��دم��ات ال��ع��ام��ة، ال��زراع��ة، اإلص��ح��اح 
ال��ب��ي��ئ��ي، ال��ص��ح��ة، ال��ت��ع��ل��ي��م، ال��ص��ح��ة 
ال��ش��ؤون  اآلث����ار،  الصناعة،  الحيوانية، 
شركة  السياحة،  الثقافة،  االجتماعية، 

المياه والصرف الصحي.

بلدية شحات تدرس إمكانية إنشاء 
منطقة صناعية بالمدينة

رئيس المجلس التسييري لبلدية 
طبرق يبحث سّير عمل القطاعات
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بمشاركة وزير المواصالت:

النقابة العامة للمراقبين الجويين تحيي اليوم العالمي للمراقب الجوي

خالل مشاركته في اجتماع اللجنة األفريقية للطاقة:

وزير النفط والغاز يدعو البلدان االفريقية لوضع خطة عمل 
لالستفادة من الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء

رئيس مصلحة الجوازات والجنسية يبحث مع مدراء اإلدارات والمكاتب بالمصلحة المختنقات والعراقيل

وزارة الصحة تكشف عن عدد الحاالت المصابة بحروق نتيجة استخدام األلعاب النارية احتفاال بالمولد النبوي

ش���������������ارك وزي���������ر 
بحكومة  ال��م��واص��ات 
ال����وح����دة ال���وط���ن���ي���ة " 
م��ح��م��د ال���ش���ه���وب���ي " 
ص���ب���اح ي����وم االرب���ع���اء 
ال����م����اض����ي ب���م���راس���م 
االحتفال باليوم العالمي 
الذي  الجوي  للمراقب 
العامة  النقابة  احيته 
ل��ل��م��راق��ب��ي��ن ال��ج��وي��ي��ن 
ب���ف���ن���دق ب�����اب ال��ب��ح��ر 

طرابلس .
اليوم  يصادف  حيث 
ال�20  من شهر اكتوبر 
م����ن ك����ل ع�����ام ت���اري���خ 

االحتفال باليوم العالمي 
وهي  الجوي،  للمراقب 
عالمية،  مناسبة سنوية 
ت����ؤك����د ع���ل���ى ال������دور 

ال��رئ��ي��س��ي ل��ل��م��راق��ب 
إدارة  تدبير  في  الجوي 
ال��ح��رك��ة ال��ج��وي��ة مع 
حرصه على توفير كافة 

ال���ش���روط ال��ض��روري��ة 
تنقل  س��ام��ة  ل��ت��أم��ي��ن 
األرض  على  الطائرات 

وفوق األجواء. 

ك���م���ا ت����ق����دم وزي����ر 
بكلمة  ال���م���واص���ات 
ل��ل��م��رق��ب��ي��ن ال��ج��وي��ي��ن 
أث�����ن�����ي ب����ه����ا ع��ل��ي��ه��م 
وفق  االيجابي  وإلدائهم 
االستثنائية  ال��ظ��روف 
الباد  بها  م��رت  ال��ت��ي 
وحركة الماحة الجوية 

بالفترات الماضية. 
وق������ام ال����وزي����ر ف��ي 
خ��ت��ام ال��ح��ف��ل ب��ت��وزي��ع 
بعض الدروع للمراقبين 
ال����ج����وي����ي����ن ك��ل��م��س��ة 
ت���ش���ج���ي���ع���ي���ة ووف�������اء 

لكفاءتهم بعملهم. 

أن  ع��ون"  "محمد  والغاز  النفط  وزي��ر  أكد 
البرية  ال��غ��از  حقول  لتطوير  تسعى  ال���وزارة 
والبحرية بهدف زيادة اإلنتاج وسد العجز في 

تزويد الغاز الطبيعي للمستهلكين.
يوم  له خال مشاركته  كلمة  جاء ذلك في 
في  المغلقة  ال��دائ��رة  عبر  الماضي  االثنين 
حول  المستوى  رفيع  االفتراضي  االجتماع 
السياسات المعتمدة بشأن الغاز الطبيعي في 
منظور الطاقة األفريقية والذي نظمته اللجنة 
األفريقية للطاقة وذلك بحضور عدد من وزراء 

النفط والغاز والطاقة بالدول األفريقية. 
لديه  والغاز  النفط  قطاع  إن  "ع��ون"  وق��ال 
خ��ط��ة ي��س��ع��ى م��ن��ن خ��ال��ه��ا ل��ت��ط��وي��ر ق��درة 
إحتياجات  لتلبية  الطبيعي  الغاز  نقل  شبكة 
في  الطبيعي  الغاز  من  المحلي  االستهاك 
توليد  محطات  هذا  ويتصدر  ليبيا،  ربوع  كل 
الكهرباء وتصدير الفائض، بهدف التقليل من 
على  للمحافظة  األحفوري  الوقود  استخدام 

البيئة. 
للوزارة  الوطني  اإلل��ت��زام  ال��وزي��ر  بين  كما 
تجاه المحافظة على البيئة والمناخ، وحرصها 
الغاز"  حرق  "صفر  سياسة  تبني  على  تماماً 
للوصول  الغاز سعياً  التقليل من حرق  بهدف 
تطبيق  على  والتأكيد  الصفرية،  للمرحلة 

برامج اإلصحاح البيئي. 
كما دعا "عون" في ختام كلمته إلى ضرورة 
وضع خطة عمل لاستفادة من الغاز الطبيعي 
األفريقية  البلدان  ف��ي  الكهرباء  توليد  ف��ي 
تقوم  وهي  الكهرباء  إلى  سكانها  يفتقر  التي 

بتصديره. 

مصلحة  رئ��ي��س  ُع��ق��د 
ال����ج����وازات وال��ج��ن��س��ي��ة 
 " عميد  األجانب  وش��ؤون 
يوم  " صباح  مراد  يوسف 
ال��م��اض��ي بمقر  االرب��ع��اء 
الدين  بصاح  المصلحة 
اإلدارات  اجتماعا بمدراء 
وال���م���ك���ات���ب واألق����س����ام 
العمل  سير  الس��ت��ع��راض 
وم��ن��اق��ش��ة ال��ع��دي��د من 
بأعمال  المتعلقة  األم��ور 

المصلحة.
وناقش االجتماع آليات 
تحسينها  وكيفية  العمل 

وتطويرها وذلك من خال 
والعمل  ال��ج��ه��ود  ت��ك��اث��ف 
وال��ت��زام كل  الفريق  ب��روح 
والعمل  بمهامه  م��س��ؤول 

على ضبط مرؤوسيه. 
ك��م��ا ب��ح��ث االج��ت��م��اع 
ال��م��خ��ت��ن��ق��ات وال��م��ش��اك��ل 
العمل  سير  تعترض  التي 

وأن  خصوصاً  بالمصلحة 
كثيرا  تتطلب  المصلحة 
واالمكانيات  الجهد  م��ن 
التي قد تكون غير متاحة 

اآلن. 
 واشار رئيس المصلحة 
إل���ى أه��م��ي��ة االس��ت��ج��اب��ة 
وال����ت����ع����اون م����ع م��رك��ز 
واإلجابة  المواطن  خدمة 
من  يرد  ما  على  الدقيقة 
على  القائمين  من  اسئلة 
يخص  فيما  العمل  ه��ذا 
اعمال مصلحة الجوازات. 
كما أكد أن هذا العمل 
خ��دم��ات  لتقديم  ي��ه��دف 
الكريم  للمواطن  مباشرة 
التقنية  وسائل  واستغال 

في الوصول لذلك. 

الحاالت  أن  ع��ن  الصحة  وزارة  أعلنت 
نتيجة  وإص����اب����ات  ب���ح���روق  ال��م��ص��اب��ة 
لألعاب  والمفرط  الخاطئ  لاستخدام 
النارية احتفاال بالمولد النبوي الشريف قد 

بلغ ) 82( حالة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن مستشفى 
جراحة الحروق والتجميل بطرابلس استقبال 

ليلة المولد )15( حالة، بينما استقبل مركز 
مصراته الطبي عدد )37( حالة. 

عدد  الطبي  سبها  مركز  إلى  وصل  كما 
)15( حالة إصابة، فيما استقبل مستشفى 
ج���راء  ح��ال��ة   )15( ب��ط��راب��ل��س  ال��ع��ي��ون 
في  النارية  لألعاب  المفرط  االستخدام 

احتفاالت المولد النبوي. 

احمد   " والمعادن  الصناعة  وزي��ر  قام 
ابوهيسه " رفقة مدير عام الهيئة العامة 
جامعة  لمقر  بزيارة  الصناعية  للمناطق 
وعمداء  رئيسها  مع  خالها  بحث  غريان 
خلق  كيفية  ح��ول  الجامعة  رؤي��ة  كلياتها 
بدعم  متعهدا  بالمنطقة  مكانية  تنمية 
بالتنمية  المعنية  واألق���س���ام  ال��ك��ل��ي��ات 
التابعة  بالمؤسسات  وربطها  الصناعية 

للوزارة .
وأكد الوزير "احمد ابوهيسه" على فتح 
ومؤسساتها  ال��وزارة  بين  التواصل  قنوات 
ال��ت��اب��ع��ة ك��م��رك��ز ال��ب��ح��وث ال��ص��ن��اع��ي��ة 
وهيئة  للتعدين  ال��وط��ن��ي��ة  وال��م��ؤس��س��ة 

النهوض بالصناعة مع جامعة غريان. 
ووعد الوزير بتنظيم ورشة عمل مع كلية 
المحاسبة تهتم بالشأن الصناعي إضافة 
او بحوث  ال��وزارة اي مؤتمرات  تبني  إلى 

علمية تهتم بالشأن الصناعي. 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا أب����دت ج��ام��ع��ة غ��ري��ان 
ودراسات  المعلومات  لتقديم  استعدادها 
الجدوى في كل ما يهم الوزارة وما يخدم 

هذه المنطقة وليبيا عامة. 

ب��ن��غ��ازي الصقر  ب��ل��دي��ة  ش����ارك ع��م��ي��د 
افتتاح  في  الماضي،  األح��د  يوم  بوجواري، 
معرض بنغازي الدولي التجاري، الذي يشرف 
بمشاركة  األع��م��ال،  أصحاب  مجلس  عليه 
والتونسية،  المحلية  ال��ش��رك��ات  م��ن  ع��دد 
بمختلف المجاالت الغذائية والعقارية ومواد 

البناء وغيرها.
المسؤولين،  م��ن  ع��دٌد  االفتتاح  وحضر 
عن  فضًا  بالمدينة،  القطاعات  وم��دي��رو 
م��ش��ارك��ة ال��ُق��ن��ص��ل اإلي��ط��ال��ي وال��س��ودان��ي 
واليوناني والفلسطيني، وعميد بلدية المرج، 
ومدير فرع الهيأة العامة لتشجيع االستثمار 

وشؤون الخصخصة.
وبحسب البلدية، فإن الهدف من المعرض؛ 
في  والتجارية  االقتصادية  الحركة  تنشيط 
مدينة بنغازي، وتحقيق التواصل بين ُمختلف 

الجهات ذات العاقة.

وزير الصناعة والمعادن يزور جامعة 
غريان لبحث آفاق التعاون معها

عميد بلدية بنغازي يفتتح 
معرض بنغازي الدولي التجاري
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ثقافية

البشر.. أكلة لحوم البشر*
إليها   .. التي  والغايَة  نَّ  السِّ بلغَت  ا  فلمَّ

ُل مَدى ما كنُت فيك أُؤمِّ
كأنَّك   .. وفظاظًة  غلْظًة  جزائي  جعلَت 

ُل أنت المنِْعُم المتَفضِّ
إنه أمية بن أبي الصلت، وهو يحتج على 
ابنه العاق الذي لم يعد يهتُم به. تحتاُج إلى 
األمُر  تعلق  ما  إذا  أبعد حد  إلى  تقسو  أن 

بفعل عقوق الوالدين . 
أما "بلعاء بن قيس"، وهو شاعر جاهلي، 
فهو يصل إلى حد االفتخار بموهبة القسوة 

هذه : 
يُبَْكى َعلَيْنا وال نَبْكي على أحٍد .. لَنَْحُن 

أَْغلَُظ أَكباًدا من اإلبِل
يحتاج هؤالء إذن إلى أكباٍد كأكباد اإلبل 
ولكن،  اعتادوها،  التي  قسوتهم  ليمارسوا 
ال  اإلب��ل  فحتى  الموضوع  في  خلط  هناك 

تأكل لحوم بعضها . 
طلب  ف��ي  يلح  االفتتاحية  ه��ذه  س���ؤال 
والوضاعة  للبشاعة  يمكن  ه��ل  اإلج��اب��ة، 
ومعايير  ضوابطاً  لها  تتخذ  أن  واالسفاف 
تجد  أن  للفوضى  يمكن  ه��ل  ؟  منظمة 
للوحشية  يمكن  وه��ل  ؟  ثابتاً  منهجاً  لها 
واالنتهاك والتعدي واالستخفاف أن تؤسس 
األسوأ  إلى  إال  تتغير  ال  التي  نظريتها  لها 

بطبيعة الحال ؟
القسوة منهجاً :

المفرطة،  القسوة  هذه  اآلن،  نعيشه  ما 
عاصفة من التجهم والعنف تجتاح كل شيء، 
لحم بشري يأكل لحماً بشرياً، وإفراط في 
أقصى  حتى  ال���روح  مشاعر  على  ال��ط��رق 
حدود البشاعة، بداية من الحوارات الثقافية 
ال��ب��ذيء  ب��االخ��ت��اف  م����روراً  المتشنجة، 
الخافات  بهذه  نهاية  النظر،  وجهات  في 
والحروب التي تندلع بين جماعات وأفراد 
ينتج عنها في  وما  وأفكار،  وآراء ومذاهب 

إمعاٍن في العنف.
االفراط  ذلك  هو  هنا  االهتمام  يثير  ما 
في العنف، ذلك التعدي على أبدان الناس 
إثارة  األكثر  لكن  واح��د،  آٍن  في  وأرواح��ه��ا 
يظهرها  التي  ال��ب��ادة  تلك  ه��ي  للتعجب 
يجد  وكأنه  والمنتهك،  والمتعدي  القاتل 

راحة نفسه في وطء أرواح اآلخرين .
ورغم أني هنا ال أهتم بموضوع أكل لحوم 
البشر بمعناه الحرفي المادي، إال أن بعض 
الكتب تنفخ في روحك بالمزيد من التفكير، 
أكثر  تتعمق  أن  إلى  هامساً  دفعاً  وتدفعك 
الحرف  غاية  وفي  والمحتوى،  المعنى  في 

من روعة الكتابة . 
إن للدكتور "علي عبد الواحد وافي" كتاباً 
والتقاليد  النظِم  "غ��رائ��ب   : بعنوان  قيماً 
الحرفي  المعنى  فيه  يستعرض  والعادات"، 
لظواهر بشرية غريبة وخارجة عن المنطق 
ظاهرة  ي��درس  إن��ه  واالس��ت��ي��ع��اب،  والعقل 
أكل البشر للحوم بعضهم بالمعنى الحسي 
البشع، ولكن، هل يأكل البشر لحوم بعضهم 
ح��س��ي��اً ف��ق��ط ؟ وه���ل ت��وق��ف��ت ف��ع��ًا ه��ذه 
الظاهرة أم أننا ما نزال نأكل لحوم بعضنا 

حتى اآلن ؟ 
لعلنا  ال��ك��ت��اب  ص��اح��ب  إل���ى  إذن  لنعد 
نستوضح تاريخ هذه الظاهرة العنيفة عندما 

تكلم عن أسباب هذه العادة وما تهدف إليه 
. في الصفحة السابعة من الجزء الثاني من 
هذا الكتاب حيث يقول إنها عادة انتشرت 
ب��ي��ن ال��ش��ع��وب ال��ب��دائ��ي��ة، وب��ي��ن ع���دد من 
العشائر من السكان األصليين في استراليا 
ويقول  ونحوها  وافريقيا  الاتينية  وأمريكا 
لها  أن  بمعنى  مقننة،  كانت  العادة  إن هذه 

بعض الضوابط . 
ضوابط البشاعة ومعاييرها : 

نعم .. للبشاعة ضوابطها، وهذا هو ما 
يدفعنا إلى التعجب واالستغراب، لكن التاريخ 
يخبرنا بذلك، ولنا أن نقبل أو نرفض، إنه 
وللمزيد  األمر،  وانتهى  وقع  حقيقي  حدث 
من التوضيح سوف نقرأ المزيد من سطور 
الكتاب لنعرف كيف استطاع االنسان  هذا 
أن يتجرأ على هذا الفعل الشاذ، أن يضع 
للبشاعة قوانين راسخة، ومعايير ال يمكن 
بها  ويعترف  يقننها  وكأنه   . بها  المساس 

ضرورة حياة ال فعل شواذ .
تقنين التقزز : 

تجيز  كانت  البدائية  القبائل  بعض  إن 
أن يؤكل كل الجسم، ولكن، ماعدا العظام، 
وفي بعضها اآلخر ال تؤكل إال أج��زاء منه 
كالقلب والرئتين ونحوه . وفي بعضها اآلخر 
ال تؤكل سوى أجساد الموتى، بينما يتعدى 
األمر ذلك في البعض اآلخر. وأحياناً كانت 
الذكور،  أجساد  أكل  تحرم  العشائر  بعض 
اإلن��اث،  أجساد  أك��ل  تحرم  كانت  وغيرها 
وآخرون كانوا ال يأكلون سوى لحوم األسرى 

دائماً  هناك  الحال  بطبيعة  األع���داء،  من 
الغالبية الشرهة . تلك التي تأكل كل شيء. 
إن الدكتور "وافي" يذكر لنا في كتابه أمراً 
بعض  عن  يخبرنا  إن��ه   .. بالتأمل  ج��دي��راً 
 .. وأستراليا  البنغال  البدائية من  العشائر 
هؤالء يضعون تشريعاً غريباً لهذه العادة .. 
من  لحمه  المأكول  يكون  أن  يفضلون  إنهم 
ألكل  مفضلون  األق��ارب   . نعم   .. األقرباء 
لحومهم .. ويجوز أن يكون المأكول أجنبياً 

إذا تعذر الحصول على لحوم األقارب .
عن  هنا  أحدثكم  ال   .. مخيفة  منهجية 
الجانب المقزز.. ألن هذا أمر قد تجاوزناه 
التأمل  ن��ت��ش��ارك  أن  منكم  أري���د  لكني   .
ولو  القبح  تجميل  على  االنسان  ق��درة  في 
بالمزيد من الضوابط حتى لأشياء التي ال 

يمكن ضبطها من األساس .
عند عشائر البيرهول في وسط الهند .. 
أمراً  األجنبي  وكذلك  العدو  لحم  أكل  كان 
محرماً، لكن جواز األكل كان مقتصراً على 
الذين يصلون إلى سن  أكل لحوم األق��ارب 
الديبري  كانت عشائر  وكذلك  الشيخوخة. 
االسترالية .لكن هذه األخيرة كانت تحتفظ 
بنظام خاص لهذه العادة . كان النظام دقيقاً 
إلى حٍد كبير، وعلى هذا النحو الصارم الذي 
ال يجوز التاعب به . األمهات يأكلن لحوم 
وأخو  أمهاتهن،  لحوم  واألوالد  أوالده���ن، 
اآلخر  لحم  يأكل  كاهما  وزوجها،  الزوجة 

إذا مات . وكذلك أخت الزوج وزوجته .
اعتذر لكل هذا الكم من القبح .. 

لكن، دعونا هنا نتأمل في هذه التشريعات 
التي تؤسس لما يمكن أن نطلق عليه تقنين 
االنحطاط، كيف يستطيع االنسان أن يفعل 
التي  الحيوانات  الحيوانات،  عنه  تعجز  ما 

نتهمها نحن بالتوحش .
إن ال��دك��ت��ور "واف����ي" ف��ي ك��ت��اب��ه. وف��ي 
الصفحة العاشرة، يحاول أن يحلل أسباب 
منها  جانب  في  إنها  فيقول  الظاهرة  هذه 
كما  ال��ع��دو،  من  وال��ث��أر  االنتقام  تعني  قد 
تفعل عشائر التيبيز التي كانت تسكن جزر 
منتصف  ف��ي  تقع  ج��زر  وه��ي   ( الماركيز 
الاتينية  وامريكا  نيوزلندا  بين  المسافة 
(، وربما كانت هذه العادة وسيلة إلضعاف 
جسد الميت ومنع روحه من ارتكاب األذى 
من  القتلى  لحوم  فأكل   .. األح��ي��اء  بحق 
خطر  من  للوقاية  وسيلًة  يصبح  األع���داء 
التي ربما سوف تقوم باالنتقام .  أرواحهم 

لكنها لن تفعل إذا اختفت أجسادها . 
 . ال��ش��وش��ون  إن   ، آخ��ر  اعتقاد  هنالك 
وهم من الهنود الحمر كانوا يعتقدون إنك 
ال��ش��ج��اع فسوف  ع���دوك  ل��ح��م  أك��ل��ت  إذا 
يتمتع  كان  التي  الشجاعة  كل  إليك  تنتقل 
يأكل  الوسطى  بها. وعند عشائر استراليا 
أنهم  منهم  اعتقاداً  األطفال  لحوم  الشيوخ 
سيكتسبون منهم الشباب والحيوية والحياة 
يعتقد  ما  هو  األغرب  االعتقاد  المتجددة. 
إنهم   .. البدائيون  االستراليون  الديبري 
يأكلون لحوم األقارب ألنهم يحبونهم بشدة، 
وال يريدون أن يسلموهم للتراب. إنها رغبة 
التوحد في هيكل واحد من اللحم والدم . 

األكثر سمواً هو األكثر انحطاطاً : 
من جديد اعتذر لكم عن هذا الكم الهائل 
من القبح، أنا لم أورد هذه القصص ألثير 
أردت  ما  كل  الغرائز،  ألهاجم  وال  التقزز، 
أن أقوله هو أن االنسان هو الكائن الوحيد 
حتى  بإحساسه  يرتقي  أن  يستطيع  ال��ذي 
يصبح هناك .. في األعلى .. حيث السماء 
ال��ش��اس��ع��ة .. وه���و ال��وح��ي��د أي��ض��اً ال��ذي 
حتى  اإلحساس  بنفس  ينحط  أن  يستطيع 
يهبط إلى األسفل .. اسفل سافلين .. حيث 

ال يوجد إحساس على اإلطاق . 
كل ما أردت قوله ايضاً هو أن أكل الناس 
نتوهم،  مثلما  بعد  ينته  لم  بعضهم  للحوم 
لحوم  نأكل  البدائية  العشائر  مثل  مازلنا 
الفكر،  بمصادرة  بالقمع،  نأكلها  بعضنا، 
البشر  وبتركيع  الرأي، واالستبداد،  وسجن 
اليومية  الحتياجاتهم  ع��ب��ي��داً  ليصبحوا 
فقط، تمهيداً للغوص بهم نحو حياة دودية 
رمادية المامح، ال سيادة فيها إال للصمت 

واالذعان والموافقة .
ما زلنا نأكل لحوم بعضنا بالربا الصريح، 
ونأكلها  أي��ض��اً،  الصريح  بالظلم،  ونأكلها 
كما  ومازلنا  وبالقسوة،  وبالنهب،  بالعدوان 

أنشد "بلعاء بن قيس" ذات يوم :
يُبَْكى َعلَيْنا وال نَبْكي على أحٍد .. لَنَْحُن 

أَْغلَُظ أَكباًدا من اإلبِل
مع االعتذار طبعاً لإلبل .

---
العدد  في  التحرير  رئيس  مقالة   *

32 من مجلة الليبي 

بقلم : د. الصديق ابريك بودوارة
رئيس تحرير مجلة الليبي
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

جاَر المزرعة
قفَز الديُك .. فوَق الُقنِّ ُهناَك لديْك !  

ودجاجاته من هولها قد تصرخ فيك :
هل في الُقّن دجاٌج آخُر وعتاتيْق  ؟ 
َأ َواَل يوجد َمعهن في القمرة ديك ؟ 

لحُمنا وطنٌي ياهذا وماذا لديْك
ديُكنا عربٌي ودجاجَك كالبلجيْك
وفالليُسك تنفُق من َبوِر دجاجاٍت
ُأنُظرَنا إْن أنَت أتيتَنا َفسُنرديْك 
ديُكنا عند القن ُينقنق كالمعتوِه
لِكَنا ال ندري لماذا قفَز الديك 

هل نحن الالتي ما عدنا بفتوتنا !
يا جاَر المزرعة رجاًء نستجديك 
الحْق ديكنا حتى ُتمسكه وُترديه

وارمِه عندنا ولتنتفُه بكلتا يديك 
نادْت إحدى دجاجاِت القِن و فيه :

انزل عندنا يا ديَك الُعرِب فنفديك
ريشنا أبهى وجمالنا ال يخفى عليك

ودجاجاتك تدعو الحارس كي يؤديك
صاحت إحدى دجاجات الديك وفيه :
قولنا هذا .. من غيرتنا نحن عليك 
هل تستبدل لحًما أحمَر بقصيراٍت
إْن ِغرَنا عليهم نسبيِهم كي ُنهديْك

***
سمَع الحارس صوَت نقيٍق بعد نقيق
ورأى هنالَك فوق الُقن جمال الديك
أمسكُه .. كي َينحَر ُعنقُه بالسكينْ 
يا أسفاه .. كل الدَجاَجاِت َستبكيْك

فَرْرُت من الَمعَنى الَعميِق
طِح لَمْوجٍة على السَّ

فاِصيُل كي ال َتعَتريني التَّ
جِم  َقٌة ُروِحي على النَّ ُمعلَّ

َة اْخِتصاُر طريٍق ِباْسِمها يلَثُغ  ثمَّ
وُل الطُّ

َيداي ُغُصوٌن أنكَرْت َذاَتها 
إذا نَمت َزهرٌة في الوْقِت

أّجلها ِميُل
عِر َصْوِتي وُصوَرِتي  ُد باسم الشِّ أوحِّ

وآمُر َرأِسي أن َتمرَّ التفاِعيُل
فال أنَتِمي إاّل إلّي 

أِبي أنا 
ي أنا وأمِّ

وابني أنا 
وابَتدا الِجيُل 

ياِح أمّد ِبساطي للرِّ
وأْشَتهي َمكاًنا َصِديًقا

َجلَسِتي ِفيِه
إْكِليُل

■ بقلم :محمد ساسي العياط 

■ بقلم : أكرم اليسير مسودات المنتهية 

ما نفع كل الثرثرْة 
وحوارنا كالغرغرْة ..

العقل أدرَك رأينا 
قلب الجميع تحّجَر ..

حتى نموَت جميُعنا
وأشكُّ أن قد نشعَر ..
فقئت عيون صوابنا 
فغدا سقيما أعورا ..
والحاُل حاٌل مفجّع  

أعمًا يقود المبصَر ..
جثث الضمير تناثرت

وكرهتموه المنظَر ..

صاح اليراع
وصرصر 

ذي قمة في المسخرة ..
كانت لنا أحالمنا

وطنًا جمياًل مزهرا ..
من دمر ؟!

من فجر ؟!
من شّق درب المقبرة ؟! ..

نفقت جمال سالمكم 
سدوا عليها االسطَر ..

لغة الحوار ركيكٌة 
فرصاصكم قد زمجَر ..

نمشي ولكن خطونا
للقهقرا للقهقرا ..

الخير آت إنما 
يأتي لشعبي من وراء ..
هي عقدة في المنشرْة

أفتوا بحق صغاركم 
ال شخص فّسر ما جرى ..

وإذا كذبت عليكم 
منكم سأرجو المعذرة ..

إن الحقيقة سادتي 
هي سلعة ال تشترى 

هي سلعة لن تشترى ..

أنتمي إلّي
■ بقلم : هود األماني 

■ بقلم : آية الوشيشرجل يشبه النهايات المفتوحة

أحب رجاًل
يشبه النهايات المفتوحة

غير متوقع!
كالليالي المقمرة

ال يكف عن اللمعان
رقيق كخيط عنكبوت

وشديد الصالبة كجبل
تجتمع فيه األضداد

وتجعلني أضحك
أحب رجاًل واثق” الخطى”

ال يمشي ملكًا فقط
إنما يبدو كذلك ٫

كنافذة ربيعية
كلما مددت نظري عبره

رأيت
أحالم وأمنيات شاهقة

ورأيتني بوضوح مزينة
بالبنفسج!
أحب رجاًل

ديمقراطي بدكتاتورية
أحبها

كلما قلت له يسارًا
أخذ اليمين بقوة

لكنه في نهاية
يعود بيمين يساري

ضاحكًا
معلنا أن الحب قادر على

ترويض الوحوش!

متوتر بطريقة ثابتة
وطفل بطريقة ناضجة
ورجل مكتمل الرجولة

بطريقة أكثر أناقة
مما تمنيت!

أحب رجاًل
مختلف كاختالفي يحبني بال

توقف
وأحبه بال تكلف

يكتب الشعر أفضل
مني فيفقدني

شاعريتي ويجعلني
قصيدة!
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قراءة  �  في مقدمة � ابن خلدون 1332 � 1460م
ع��ن��دم��ا ن��ق��دم ق����راءة ع��ن ت��اري��خ 
عموما  والمسلمين  العرب  العظماء 
ساحات  في  مناضلين  اكانوا  سواء 
الوغى او علماء افذاذ ، اعني بذلك 
بهذه  االهتمام  من  االولوية  إعطاء 
الذين  اول��ئ��ك   ، العظيمة  القامات 
ساهموا بكل حنكة واقتدار في نهضة 
وتقدم االمة العربية واالسامية في 
من  وق��ت  في   ، المجاالت  مختلف 
الصعب ان يحقق فيه ما يطمح اليه 
كل مرء من سموا ورفعت المته التي 
الجهل  تعاني  زالت  ال  عندئذ  كانت 
والفقر والمرض لخ � لذلك ها نحن 
ن��ح��اول ان نجتهد  م��ن وق��ت ألخ��ر 
ال��ض��وء  ك��ي نسلط  االم���ك���ان  ق���در 
العربية  القامات  ه��ذه  اح��دى  على 
االسامية الفذة ، اولئك الذين اولوا 
على انفسهم بان يجاهدوا ويجتهدوا 
ويثابروا من اجل رفعت امتهم ورقيها 
الى مصافي االمم � لذا نقف اليوم 
عند جزء من قراءتنا ) لمقدمة ابن 
فيها  نرى  التي   ) التاريخية  خلدون 
ما قد يفيد القارئ ، عبر ما جاد به 
قلمه في شتى المواضيع  التاريخية 
ما   ، المقدمة  ه��ذه  ف��ي  والفكرية 
في  المتكررة  رحاته  من  تضمنته 
القامات  هذه  ،فمثل  العالم  اصقاع 
وثقافتها  بعلمها  نعتز  التي  المعطاء 
في  الميمون  وترحالها   ، الرصينة 
اغلب البلدان وفي مختلفة المجاالت 
،فيجب  واوروبية  واسامية  عربية 
ان ال تغيب عن الذاكرة ، ويعد ابن 
مقدمة   ( اع���رق  خ��ل��دون ص��اح��ب 
 � 128عاما  عاش  الذي   ) تاريخية 
حيث  ع��دة  بلدان  خالها  من  ج��ال 
 � فهو  العالم  اخبار  جل  وارخ  دون 
 � � عبدالرحمن بن محمد  العامة  
وكنيته ) ابو زيد ( ولقبه � ولي الدين 
ب��ن عثمان  � خالد  االع��ل��ى  � وج��ده 
� ال����ذي دخ���ل االن���دل���س م��ع جند 
ابن خلدون   ( وال��ده  قبل   � اليمانية 
( بنحو اربعة قرون ، ونسبت اسرته 
بداية  في  نفسه  ع��رف  وق��د   ، اليه 
مقدمته بالعبارة التالية :� قائا ، ) 
الغني  تعالى  الله  الى  الفقير  العبد 
بلطفه ) عبدالرحمن بن محمد بن 
خلدون الحضرمي ، وفقه الله ( )1( 
 � ،ابن خلدون  نشاء  لقد   �: نشأته   �
 � الميادي  عشر  الرابع  القرن  في 
ول��د في تونس ع��ام 1332م  وق��د 
وقد توفاه االجل في � القاهرة  عام 
1460م واسمه كاما :� ) ولي الدين 
الحسيني  محمد  بن  عبدالرحمن 
ابراهيم بن  بن  بن جابر بن محمد 
عبدالرحمن بن خلدون ( � وهو يرجع 
في نسبه الى اسرة اندلسية ،وهي 
قد هاجرت من االندلس الى تونس 
� في اواسط القرن السابع الهجري � 
وتعود اسرته في نسبها الى العربية 

بجنوب  ح��ض��رم��وت  ع��رب  م��ن  أي 
عائلته  وتعتبر   � العربية  الجزيرة 
تونس  ف��ي  المشهورة  القبائل  م��ن 
السياسية   ، المجاالت  مختلف  في 
ومنذ   ، والدينية  واالدارية  والعلمية 
والدين  للعلم  مقتدي  ك��ان  صغره 
واالدب ، إذ كانت حياة � ابن خلدون 
في  الطويلة  الحوادث  من  خليط   �
تمكن  ان���ه  اال   ، وال��ف��ش��ل  ال��ن��ج��اح 
المناصب  الى  الوصول  من  بعدئذ 
الملوك  من  الكثير  عهد  في  العليا 
الى  ادى  مما   ، رضاهم  ن��ال  حيث 
تعرضه الى الدسائس ، والمؤامرات 
عليه)  والحاقدين  الحاسدين  من 
2 � مكانته وتراثه ( لقد تولى هذا 
العامة مناصب كثيرة حيث كان ذي 
شهرة ادبية وعلمية ملحوظة ، وكان 
محط انظار الجميع ، وينال الشكر 
والتقدير من الملوك واصحاب العلم 
والمعرفة ، وذلك بفضل علمه وادبه 
له شهرة عظيمة في  مما اصبحت 
ودسائس  تنافس  وج��ود  مع  الشرق 
ولدى   ، الحكم  في  له  المنافسين 
الحاكمين ، فنجد مقدمته المشهورة 
التقدير  من  الوافر  تنال حضها  لم 
ظلت  حيث   ، العرب  من  واالهتمام 
حتى  ال��ع��رب  علماء  ل��دى  مجهولة 
 ( مطلع  في  الغرب  علماء  اكتشفها 

القرن التاسع عشر� ) 3 � مؤلفاته :� 
والخبر  المبتدأ  وديوان  العبر  كتاب 
في ايام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان االكبر 
( وهو تاريخ وحيد  عصره للعامة 
 ، المغربي  ابن خلدون  عبدالرحمن 
ويتكون كتابه من � سبعة مجلدات � 
الجزء االول للمقدمة مع اربعة اجزاء 
في اخبار العرب واجيالهم ، وكتابه 
يتحدث  إذ  التصنيف  احسن  ه��ذا 
عن كل دولة من بدايتها حتى نهايتها 
 �: منها  اخ��رى  كتب  لديه  وكذلك   ،
السائل  وش��ف��اء   � المحصل  ال��ب��اب 
 � البردة  وش��رح   � المسائل  لتهذيب 
 (  � والمنطق   الحساب  في  وكتاب 
العرب  من  خلدون  اب��ن  موقف   �  4
( لقد تحدث عن سكان البادية أي 
الغريب في هذا  ان  اال   ، االع��راب 
االمر ، ومن خال قراءتي لمقدمته 
وجدته قد تحامل كثيرا على العرب 
،هذه من وجهة نظري الشخصية ، 
قد  اخ��رى  نظر  وجهة  هناك  وربما 
تخالفني الراي  وكم انني استغرب 
من هذا العامة الكبير في تحامله 
انه  من  الرغم  على  ؟!  العرب  على 
من اصل عربي ، حيث كان يصفهم 
في مقدمته ) بالشعب البربري !!( 

�  يتبع ) 2 (   

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 
1

هذا المتحف يعتبر من اقدم واكبر المتاحف 
الليبية ، والذي يقع في قلعة طرابلس القديمة 
، وهو قد تم تقسيمه عمليا الى اربعة مستويات 
وتاريخ   ، التراث   ، على  ويشتمل   ) متاحف   (
انه  كما   ، مختلفة  زمنية  ف��ت��رات  عبر  ليبيا 
 ، واالغريق   ، الليبية  القبائل  حضارات  ضم  
والفينيقيين ، والرومان البيزنطيين ،ويوجد به 
اقدم مومياء وهو عبارة عن طفل اسود محنط 
وق��د وجد   ) ج��اج  م��وح��ي  وان   ( عليه  اط��ل��ق 
)ملفوف بأوراق بجلد حيوان الظبي ( عثر عليه 
االستكشافية  البعثة  قبل  من  1958م  سنة 
االيطالية برئاسة عالم االثار � فابر يزيوا موري 
وقد   ، الليبية  اكاكوس  بجبال  الجنوب  في    �
اكد عالم االثار  حسب هذا االستكشاف ، يعد 
هذا هو اول من عرف االنسان التحنيط حيث 
سبق  مومياء الفراعنة بمصر ) 150 ( بمئة 
جزء  المتحف  هذا  ويشتمل   � عاما  وخمسون 

من العصور العربية االخرى �   ) المحرر (

يوم  عنيفة  معركة  الموقع  ه��ذا  شهد  لقد 
ثلة  بين  م��ا  1928م   � ع��ام  م��ن  اكتوبر   �  1
يزيد  ال  ع��دده��م  ك��ان  حيث  المجاهدين  م��ن 
وقوة   � العبد  ط��ارق   � بقيادة  مسلحا  عن 44 
ايطالية كبيرة ، استطاعت القوة االيطالية التي 
وتطوقهم  بهم  تحيط  بان  وعدة  تفوقهم عددا 
العقيلة  عند   ، البحر  شاطئ  الى  بهم  وتدفع 
الشرقية ، فتضعهم بالموقع الذي وضع التاريخ 
ورائهم  فالبحر   ( المجاهدين  من  كثيرا  فيه 
 ، يستسلموا  لم  انهم  اال   ،  ) امامهم  وال��ع��دو 
وابدوا مقاومة شرسة ضد القوات االيطالية ، 
وصفها العدو نفسه ، بانها كانت طويلة ويأسه 
حاصرهم  إذ   ، للقوة  فيها  الغلبة  فكانت   ،
االيطاليون في الكهوف الموجودة بالمنطقة ، 
وفتكوا بهم بطريقة وحشية ، بواسطة القنابل 
بتفجيرها داخل  يقومون  كانوا  التي   ، اليدوية 
وغنم   ، جميعا  فاستشهدوا   ، الكهوف  ه��ذه 
االيطاليون اسلحتهم ، وقد كانت هذه الوحدة 
من المجاهدين ، على قلتها اال انها كانت من 
المجاهدين  مجموعات  من  المجموعة   اهم 
، وقد خشي االعداء من  البطنان  في منطقة 
القوة  بتلك  اليها  فخرجوا   ، امرها  استفحال 
القائد   ، قيادة  تحت  وضعت  التي   ، الكبيرة 
 � سانتوني   � الكولونيل    � للمنطقة  العسكري 
اخرى  وصفحة  معكم  يتجدد  اخر  لقاء  وال��ى 
من صفحات حركة المقاومة الوطنية الباسلة 
، التي لم تتوقف عن ميادين التحرير في ربوع 

الوطن �� )  المحرر  (
      المراجع:� د خليفه التليسي � وكتابه � 

من معارك الجهاد 1980م

)   معلم من مدينة  (

) من معارك الجهاد (

متحف السراي الحمراء / طرابلس

في مثل هذا الشهر  � 
اكتوبر من عام � 1928م 

) العقيلة الشرقية � شمال شرق /  طبرق (
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حوادث

اإلدارة العامة للبحث الجنائي تباشر الخطة األمنية )أ( ببنغازي

التعاطي يصور لشابين تويتا " 88 " انها )فجعه( حديثة فدهسوا صاحبها المسن لسرقتها

ضبط وسيط بين تجار المخدرات بإحدى مناطق مدينة ببنغازي

الديوان \ خاص 
اإلدارة  أط���ل���ق���ت 
الجنائي  للبحث  العامة 
األمنية  الخطة  فعليا 
تطبق  وال��ت��ي  )أ(  رق��م 
بنغازي  م��دي��ن��ة  داخ���ل 
ك��م��رح��ل��ة أول������ي م��ن 
العامة  األمنية  الخطة 
على  أيضا  تحوي  التي 
الخطة رقم )ب( والتي 
س���وف ت��س��ت��ه��دف في 
باقي  المقبلة  المرحلة 
والطرق  الليبية  المدن 
الصحراوية والبوابات.

وب��ح��س��ب م���ا ص��رح 
وليد  ض��اب��ط  مساعد 
ال���ع���رف���ي ل��ص��ح��ي��ف��ة 
)ال�������دي�������وان( ف���ق���د " 
ب�����دأت ال��خ��ط��ة ال��ت��ي 
اإلدارة  عليها  ت��ش��رف 

الجنائي  للبحث  العامة 
من  وح��دات  وبمشاركة 
الجيش والشرطة بدأت 
موسع  أم��ن��ى  بانتشار 
نهاية األسبوع الماضي 
تنفيذ  ج�����اري  ب��ي��ن��م��ا 
باقي البنود الواردة في 

اعتمدها  التي  الخطة 
خال  الداخلية  وزي���ر 

الفترة الماضية ".
وأض�������اف ال��ع��رف��ي 
الخطة  ب��ن��ود  ض��م��ن   "
إط���اق حملة  األم��ن��ي��ة 
وغير  ال��ظ��اه��ر  األم���ن 

مدينة  لتأمين  الظاهر 
القبض  بهدف  بنغازي 
ع����ل����ى ال���م���ط���ل���وب���ي���ن 
الضبط  أوام��ر  وتنفيذ 
واإلح���ض���ار ال��ص��ادرة 
ع���ن ال��م��ح��ام��ي ال��ع��ام 
ب��م��ح��ك��م��ة اس��ت��ئ��ن��اف 

ب����ن����غ����ازي وم��خ��ت��ل��ف 
ال���ن���ي���اب���ات ال��ج��زئ��ي��ة 
إلى  إض��اف��ة  بالمدينة 
تكثيف البحث والتحري 
ف����ي ك���اف���ة ال��ق��ض��اي��ا 
ضد  المقيدة  الجنائية 
الجناة  وكشف  مجهول 
وت��ق��دي��م��ه��م ل��ل��ع��دال��ة 

لينالوا جزاؤهم ".
الخطة  ت��ه��دف  كما 
األم����ن����ي����ة ال���ج���دي���دة 
ب��ح��س��ب ال��ع��رف��ي إل��ى 
الظواهر  م��ن  ال��ح��د   "
ال��س��ل��ب��ي��ة ب��ال��م��دي��ن��ة 
وم���س���ان���دة األج���ه���زة 
القيام  ف��ي  الضبطية 
بها  المنوطة  بمهامها 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ح��ال��ة 
تعيشه  ال�����ذي  األم�����ن 

المدينة ".

الديوان \ خاص
اال  الثمن  بخيسة  سيارة  انها  رغ��م 
ان العقلية االجرامية وحبوب الهلوسة 
التي يتعاطونها جملتها لشابين صغرين 
ودهس  بل  سرقتها  في  التفكير  لحد 
صاحبها البالغ من العمر أكثر من 80 

عام.
القضية بدءت صباح يوم الجمعة قبل 
السن  كبير  رجل  كان  حينما  الماضي 
يقود سيارته " تيوتا 88 متهالكة " على 
السلماني  منطقة  في  العام  الطريق 
ان  منه  طالبا  شاب  يستوقفه  ان  قبل 
يستأجره لنقله بحجة ان لديه أكياس 
صاحب  فوافق  لبيعها   " يابس   " خبز 
الشباب  ذلك  منه  طلب  التي  السيارة 
التوقف فجاه ليركب صديقة الذي كان 
في  شابين  وأصبحوا  األول  مع  متفق 
السيارة وذلك بحسب ما روي القضية 
مساعد ضابط وليد العرفي المتحدث 

باسم اإلدارة العامة للبحث الجنائي.
صعود  عند   " ان��ه  أض��اف  العرفي 
السيارة  تفطن صاحب  الثاني  الشاب 
المسن بانه يتعرض لمشكله كون هيئة 
الشابين كانت تدل على ذلك وما هي 
إال أمتار قادها صاحب السيارة حتى 

ط��ل��ب م��ن��ه ال��ش��اب��ي��ن ال��ت��وق��ف كونهم 
يردون النزول من السيارة ولكون باب 
نزل  الخارج  من  إال  يفتح  ال  السيارة 
صاحب السيارة لفتح الباب فقفز أحد 
الشابين على المقود وحاول االنطاق 
بالسيارة التي تشبث صاحبها بشباكها 
يقود  م��ن  ف��ده��س��ه  وس��ق��ط  الخلفي 
المارة  يسعف  ان  قبل  مسرعا  وهرب 
صاحب السيارة الذي يمكث في العناية 

المشددة حاليا ".
و تابع " هذه القضية كلف بها قسم 
العامة  ب����اإلدارة  الجنائية  المباحث 
للبحث الجنائي الذي نتج عن تحرياته 

معرفة مكان السيارة المسروقة و جلبها 
مواصلة  افضت  بينما  اإلدارة  لمقر 
ال��ت��ح��ري��ات إل���ي ال��ق��ب��ض ع��ل��ي اح��د 
االستال  وخ��ال  اللذين  المجرمين 
معه اعترف بارتكابه للواقعة فيما كان 
في حالة تعاطي ظاهر لحبوب الهلوسة 
التي صورت له )التيوتا 88( انها تيوتا 
ما  بحسب  الصنع  حديثة   ) فجعة   (
قالوا خال اعترافاته التي تم تدوينها 
و تحويلها مع المتهم إلي النيابة العامة 
التخاذ باقي اإلجراءات القانونية بينما 
المتهم  ع��ن  والتحري  البحث  ج��اري 

الثاني  ".

الديوان \ خاص
ال��ع��ام��ة  اإلدارة  أل���ق���ت 
ل��ل��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي ب����وزارة 
تاجر  القبض على  الداخلية 
و  عقلية  ومؤثرات  مخدرات 
وسيط بين تجار المخدرات 
بمنطقة الوحيشى في مدينة 
ب��ن��غ��ازي، وذل����ك ب��ن��اء على 
وردت  م��ص��دري��ة  معلومات 
إلى أعضاء التحريات بقسم 

المباحث الجنائية باإلدارة.
وذكرت الصفحة الرسمية 
للبحث  ال���ع���ام���ة  ل�������إلدارة 
لخطة  وفقا   " ان��ه  الجنائي 
محكمة، تمكن األعضاء من 

القبض على المدعو )ف. ر. 
مالي  مبلغ  بحوزته  ف. ش( 
تم  د.ل(   36000( ق���دره 
المخدرات  تجار  من  جمعه 

."

وأف����ص����ح ال���م���ت���ه���م ف��ي 
جمع  بمحضر  اع��ت��راف��ات��ه 
االس��������ت��������دالالت ب��ح��س��ب 
على  يعمل   " ان��ه  الصفحة 
ال��م��خ��درات وحبوب  ت��روي��ج 

الهلوسة، من خال استامها 
وتسليمها  ك��ب��ار  ت��ج��ار  م��ن 
منطقة  ف��ي  ل��ت��ج��ار ص��غ��ار 

الوحيشى بمدينة بنغازي ".
وقال المتهم في اعترافاته 
يقوم  العمل  " هذا  إن  أيضا 
به بمقابل مادي قدره )200 
يجمع  وأن����ه  ي��وم��ي��ا،  د.ل( 
ح��ص��ي��ل��ة ب��ي��ع ال��م��خ��درات 
ب��ش��ك��ل ي���وم���ي م���ن ص��غ��ار 
ويسلمها  اآلف��ة،  ه��ذه  تجار 
عائلة  في  المتمثل  للمصدر 
الوحيشى  بمنطقة  ع(  )ب. 
بحسب   " بنغازي  مدينة  في 
الصفحة الرسمية لإلدارة. 

الديوان \ خاص
قالت وحدة التحري والقبض بشرطة النجدة 
المجني  قتل  واقعة  تفاصيل  كشف  تابعت  انها 
عليه علي الهوني التي تم تداولها عبر صفحات 

التواصل االجتماعي خال الفترة الماضية.
وق��ام��ت وح���دة ال��ت��ح��ري وال��ق��ب��ض بشرطة 
النجدة بحسب ما ذكرت عبر الصفحة الرسمية 
والتحري  البحث  بعمليات   " فيسبوك  على  لها 
عن الشخص الذي قام بعملية القتل وكان على 

متن مركبة نوع )كيا فورتي( اللون )احمر( ".
واضافت انه " بمواصلة عمليات البحث لمدة 
القاتل  الشخص  على  التعرف  تم  اي��ام  خمس 
بمنطقة القوارشة وباالنتقال إلى مكان تواجده 
معه  وباالستدالل  للقسم  به  واالنتقال  وضبطه 
اخرين  معه شخصين  كان  انه  الجاني  اعترف 
القتل مشاجرة ومشادة كامية  وافاد ان سبب 
تواجد  مكان  عن  واعترف  العام  الطريق  على 
واف���اد  ال��ج��ري��م��ة  ف��ي  المستخدمة  ال��م��رك��ب��ة 
بمنطقة  وط��اء  سمكرة  ورش��ة  في  بتواجدها 

بوهديمة لغرض تغير مامحها ".
التفاصيل  س��رد  النجدة  ش��رط��ة  وواص��ل��ت 
قائلة انه " بعد اعترافه عن الشخصان اللذان 
بانهما  اف��اد  بالجريمة  قيامه  اث��ن��اء  معه  كانا 
اشقاء تم االنتقال إلى منزلهما بمنطقة الليثي 
لضبهما واثناء المداهمة لم يتم العثور عليهما 
وبالتنسيق مع ذويهم تم تسليمهما لقسم ُشرطة 
تواجد  مكان  حول  معهما  وباالستدالل  النجدة 
اداة الجريمة وهي )ساح ناري نوع خرطوش( 
الجنسية  يحمل  شخص  لدي  بتواجده  اف��ادوا 
االنتقال  وتم  الليثي  بمنطقة  متواجد  المصرية 
كافة  اتخاذ  وتم  الجريمة  اداة  بحوزته  وضبطه 

االجراءات القانونية حيالهم جميعاً ". 

الديوان \ خاص
تمكن اعضاء قسم التحريات العامة بمديرية 
من  مجموعة  على  القبض  م��ن  بنغ�ازي  أم��ن 
داخ��ل  محتويات  بسرقة  لقيامهم  األش��خ��اص 

جامعة بنغازي.
االعام  لمكتب  الرسمية  الصفحة  وبحسب 
األمني بمديرية امن بنغازي فإن " فور استام 
حول  السلكية  إلش��ارة  العامة  التحريات  قسم 
الفور  على  القسم  أع��ض��اء  انتقلوا  ال��ح��ادث��ة 
وتمكنوا من ضبط المتهمين ومركبة يستقلونها 
حيث تم العثور على أسطوانات اكسجين داخل 

المركبة تستخدم في قص الحديد ".
انه " خال عملية  وأض��اف االع��ام األمني 
االستدالل وجمع المعلومات تبين ان المتهمين 
الخاص  المياه  خ��زان  وتخريب  بقص  ق��ام��وا 
داخ��ل  اإلن����ارة  ألع��م��دة  ب��اإلض��اف��ة  بالجامعة 

مقراتها ".
المعلومات  وجمع  الشهود  بسماع   " وت��اب��ع 
تأكد ان المتهمين من ساكني منطقة قاريونس 
االم��ن  اع��ض��اء  بعض  ت��ع��رض  حيث  بالمدينة 
قبل  م��ن  عليهم  والتهجم  لاعتداء  بالكليات 

المتهمين ".

شرطة النجدة تكشف عن القبض 
على قاتلي المواطن علي الهوني

قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغ�ازي يقبض 
على مجموعة تسرق محتويات من داخل الجامعة 
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ريميسا
الليبي  االتحاد  إدارة  مجلس  أص��در 
دوري  بإقامة  يقضي  ق��رار  القدم  لكرة 
ألندية  سنة  ال���20  تحت  الشباب  لفئة 

الدوري الليبي الممتاز.
وس�����وف ت���ق���ام ال��م��س��اب��ق��ة ب��ن��ظ��ام 
الجغرافي،  النطاق  بحسب  مجموعتين 
مثلما حدث في الدوري الليبي الممتاز، 

خال المواسم الماضية.
مجموعتين  إل��ى  الفرق  تُقّسم  حيث 
كل مجموعة عشرة فرق، وسوف  تضم 
أندية  األول���ى  المجموعة  ف��ي  ت��ش��ارك 
الجبل،  ش��ب��اب  ال��ص��داق��ة،  “دارن�����س، 
األخ���ض���ر، األه��ل��ي ب��ن��غ��ازي، ال��ن��ص��ر، 
التحدي، الهال، التعاون، وخليج سرت”.
فرق  الثانية  المجموعة  تضّم  بينما 

المدينة،  طرابلس،  األهلي  “االت��ح��اد، 
السويحلي،  المحلة،  أبوسيلم،  الشط، 
االت�����ح�����اد ال���م���ص���رات���ي، ال���ُخ���م���س، 

واألولمبي”.
من  مشتركة  لجنة  ت��ش��ّك��ل  وس���وف 
مجموعة؛  لكل  الفرعية  االتحادات  كل 
المسابقة  ه��ذه  إق��ام��ة  على  ل��إلش��راف 

بحسب النطاق الجغرافي.

اتحاد الكرة يعلن إقامة دوري فئة الشباب ألندية الممتاز

المنتخب الوطني لرماية األطباق الطائرة يحل ثالًثا في بطولة العالم ومنافسات أفريقيا بالقاهرة

المنتخب الليبي للرياضات اإللكترونية يواصل معسكره في تركيا

 ، ال��ق��اه��رة  المصرية  بالعاصمة  اختتمت 
ومنافسات   23 ال���  العالم  بطولة  منافسات 
بطولة أفريقيا لرماية األطباق الطائرة، بحلول 
في  الطائرة  األطباق  لرماية  الليبي  المنتخب 

المرتبة الثالثة.
هذا وقد أجريت منافسات البطولة بميادين 
القاهرة،  بالعاصمة اإلدارية  الرماية األولمبية 
الترتيب  على  الوطني  المنتخب  تحصل  حيث 
الثالث بعد منافسات مع منتخبات قوية، بعد 
والمنتخب  أوال،  الذي حل  الفرنسي  المنتخب 

المصري ثانًيا.
يوم  البطولة  منافسات  انطلقت  قد  وكانت 
الخميس قبل الماضي، بحضور رئيس االتحاد 
ال��دول��ي ل��ل��رم��اي��ة ال��س��ي��د ف��ادي��م��ي��ر ليسن، 
السيد  للرماية  الدولي  لاتحاد  العام  واألمين 
اإلفريقي  االت��ح��اد  ورئ��ي��س  ران��ت��ر،  الكسندر 
للرماية اللواء حازم حسني، بمشاركة 17دولة؛ 
هي ليبيا، ومصر، وإيطاليا، والواليات المتحدة 

وإسبانيا،  وإن��ج��ل��ت��را،  وف��رن��س��ا،  األم��ري��ك��ي��ة، 
وجمهورية  وأرمينيا،  واألرجنتين،  والبرتغال، 
وسوريا،  ولبنان،  واليابان،  والمجر،  التشيك، 

والسعودية، والسنغال.

على  الليبي  المنتخب  تحصل  وق��د  ه��ذا 
مجموع النقاط )48/60(، عن طريق الُرماة 
بولقطع  ومفتاح   ،)19/20( بوخذير  أسامة 

)16/20(، وأرحومه محمد )13/20(.

الديوان - ريميسا
للرياضات  الليبي  المنتخب  يواصل 
اإللكترونية معسكره التحضيري بتركيا، 
على  مكثفة  تدريبية  حصص  ب��إج��راء 

فترتين صباحية ومسائية.
قد  الوطني  المنتخب  معسكر  وك��ان 
الماضي  الثاثاء  منذ  تركيا  في  انطلق 
استعدادا  وذلك  أسبوع،  لمدة  ويتواصل 
لمختلف المشاركات والمواعيد القادمة 

داخل وخارج ليبيا.

الوطني  المنتخب  تحضيرات  وتأتي 
للرياضات  العالم  بطولة  في  للمشاركة 
شهر  بكوريا  ستقام  التي  اإللكترونية، 

ديسمبر المقبل.
كما سيشارك العبو فرسان المتوسط 
لألعاب اإللكترونية في البطولة العربية. 
تشريف  عن  الوطني  المنتخب  ويبحث 
إيجابية  نتائج  وتحقيق  الوطنية  الراية 
ومميزة، وتحقيق مراكز متقدمة في هذه 

البطولة.

ريميسا
في  الماضي  الخميس  يوم  مساء  ُسحبت 
بطولة  مباريات  قرعة  التونسية  العاصمة 
الناشئين  لمنتخبات  أفريقيا  شمال  اتحاد 
لكرة القدم لمواليد 2003، التي ستُقام في 
تونس خال الفترة من الثامن إلى الخامس 

عشر من شهر نوفمبر المقبل.
وأوقعت القرعة المنتخب الليبي للناشئين 
في المجموعة األولى التي ضمت إلى جانبه 
منتخبي تونس مستضيف البطولة والجزائر، 
منتخبات  الثانية  المجموعة  ضمت  بينما 

مصر والمغرب ومنتخب موريتانيا،
وستقام مباريات المجموعة األولى بملعب 
ال��ك��رم  ملعب  سيستضيف  بينما  أري���ان���ة، 

مباريات المجموعة الثانية.
من  التاسع  في  البطولة  مباريات  وستنطلق 
شهر نوفمبر المقبل بمواجهتي تونس والجزائر، 
ثم لقاء المغرب ومصر، ثم يلتقي في الحادي 
الذي  الوطني  منتخبنا  نوفمبر  شهر  من  عشر 
سيلتقي في أولى لقاءاته مع منتخب الجزائر، 
مصر  منتخب  الثانية  ال��م��ب��اراة  تجمع  بينما 
وموريتانيا، وفي الثالث عشر من نوفمبر يلتقي 
منتخبنا الوطني مع تونس، فيما تواجه موريتانيا 
في  الترتيبية  المباريات  بينما ستقام  المغرب، 

الخامس عشر من شهر نوفمبر المقبل.

منتخبنا الوطني للناشئين 
يستهل مشاركته في بطولة 

شمال أفريقيا بمواجهة الجزائر

+218 92 609 28 09


