
يومي  الرسمية  جلسته  ال��ن��واب  مجلس  عقد 
النائب  الماضيين برئاسة السيد  اإلثنين والثالثاء 
”ف���وزي  األس��ت��اذ  ال��ن��واب  مجلس  ل��رئ��ي��س  األول 
باسم  ال��رس��م��ى  المتحدث  وبحسب  ال��ن��وي��ري”، 
فإن  بليحق”  ال��ل��ه  ”ع��ب��د  السيد  ال��ن��واب  مجلس 
الجلسة افتتحت يوم االثنين الماضي وناقش فيها 
العامة  الميزانية  قانون  مشروع  ال��ن��واب  مجلس 
للدولة 2022م وبعد مناقشة مشروع القانون تم 
إحالته للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة 
2014م  لسنة   04 رقم  للقانون  وفقاً  بالمجلس 

المنظم لعمل المجلس.
الثالثاء  ي��وم  ال��ن��واب  مجلس  جلسة  وخصصت 
الماضي لالستماع إلحاطة عن أعمال لجنة تعديل 
م��س��ودة ال��دس��ت��ور ف��ي إج��ت��م��اع��ات ال��ق��اه��رة، كما 
وناقش المجلس مشروع قانون أصحاب المحافظ 

رئيس  إلس��ت��دع��اء  المجلس  وخلص  اإلستثمارية 
ال��واردة  النقاط  من  عدد  إليضاح  اإلنماء  صندوق 
على  المجلس  ص��وت  كما  ال��ق��ان��ون،  م��ش��روع  ف��ي 

دعماً  مدينة سرت  في  الُمقبلة  الفترة  جلسة  عقد 
وبذلك  مدينة سرت،  لمباشرة عملها من  للحكومة 

ُعلقت الجلسة.

منها  عملها  لمباشرة  للحكومة  دعمًا  س��رت  مدينة  في  الُمقبلة  الفترة  جلسة  عقد  على  يصوت  النواب  مجلس 
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السايح وسفير إيطاليا لدى ليبيا يبحثان 
سبل دعم المجتمع الدولي للعملية 

الديمقراطية في ليبيا

اخبار

اخبار
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ص3

على هامش اجتماع االتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب

وفد مجلس النواب يلتقي عددًا 
من المسؤولين بدولة الكويت

اخبار

بلديات

ص4

ص5

نائب رئيس الحكومة المكلفة 
من مجلس النواب يزور مركز 

سرت لعالج األورام

إفتتاح صالة برنيق للركاب 
بمطار بنينا الدولي

التخطيط  ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س  دع����ا 
بمجلس  العامة  والموازنة  والمالية 
في  تنتوش  عمر  ال��دك��ت��ور  ال��ن��واب 
أعضاء  السادة  للجنة؛  رسمي  بيان 
المجلس ممن لديه مالحظات على 
العامة  الميزانية  ق��ان��ون  م��ش��روع 
موافاة  إلى  2022م؛  للعام  للدولة 
اللجنة بهذه المالحظات في موعد 

يوم  تاريخ  من  أي��ام  خمسة  أقصاه 
اإلثنين 09 من مايو الجاري.

وجاء البيان إشارة إلى ما خلصت 
التي  ال��ن��واب  مجلس  جلسة  إل��ي��ه 
ع��ق��دت ب��م��ق��ر ال��م��ج��ل��س ال��رئ��ي��س 
بمدينة طبرق، التي ناقشت مشروع 
قانون الميزانية العامة للدولة للعام 

2022م.

مجلس  من  المكلفة  الليبية  الحكومة  رئيس  دعا 
إلى  الماضي،  الثالثاء  يوم  باشاغا"،  فتحي   " النواب 
الوطنية،  المصالحة  إط��ار  في  شامل  وطني  ح��وار 
يستهدف كل القوى السياسية والعسكرية واالجتماعية 

الراغبة في تأسيس حياة مدنية راسخة.
وقال " باشاغا " في مؤتمر صحفي عقب االجتماع 
لتوسيع  تهدف  المبادرة  إن  بدرنة،  لحكومته  الثاني 
التواصل والمشاركة مع الجميع، وتعكس الرغبة في 
توحيد الجهود، والتوافق على القيم والمبادئ الوطنية، 
واالستعداد لمرحلة البناء واإلعمار، واعتبار االقتتال 

بين األخوة خط أحمر ال يمكن المساس به. 
وأكد أن حكومته تمد يدها للتواصل مع كل التيارات 
المجتمع  ومنظمات  السياسية  والتكتالت  واألح��زاب 
المشايخ  مع  الحوار  قاعدة  لتوسيع  وتسعى  المدني، 

واألعيان والحكماء في كل المناطق، خصوصا من كان 
النزاعات في  المصالحات وفض  دور مميز في  لهم 

الفترة الماضية. 
الثوار  ب��أن  تقر  الحكومة  أن   " "باشاغا  وأض��اف 
والكثير من القوى العسكرية كان لهم الفضل والكلمة 
الفصل في مقاومة االستبداد والحرب على اإلرهاب 
وتنصب  تستمر  أن  الب���د  ال��ج��ه��ود  ه���ذه  أن  وت���رى 

هنا  ومن  بنائها،  وإع��ادة  الدولة  استعادة  جهود  في 
مع  وح���وارات  نقاشات  فتح  على  الحكومة  تحرص 
قادة التشكيالت العسكرية لردم هوة الخالف بينهم، 
وتبديد المخاوف وتوضيح برنامجها للبعض اآلخر. 

ال��ن��واب  مجلس  الليبية،  الحكومة  رئ��ي��س  ودع���ا 
وال��م��ج��ل��س األع��ل��ى ل��ل��دول��ة وال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي 
الحكومة  مع  للعمل  واألمنية  العسكرية  والمؤسسات 

من أجل إعادة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم. 
الذي -  المؤتمر الصحفي  "باشاغا " خالل  وقدم 
حضره نوابه الثالث – شرحا حول أهداف مبادرته، 
والتي قال إن في صدارتها يأتي الحفاظ على السيادة 
الليبية، ومنع التدخل األجنبي بجميع أشكاله ومن كل 
األطراف، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء 

االنتخابات 

ال��ن��واب الذي  ش��ارك وف��د مجلس 
السيد  ال��ن��واب  مجلس  عضو  يضم 
مجلس  وعضوات  الشريف  إسماعيل 
ال���ن���واب ال��س��ي��دة ف���وزي���ة أب��وغ��ال��ي��ة 
في  االعضاء  الشلي  سعاد  والسيدة 
الكشفي  لالتحاد  العمومية  الجمعية 
للبرلمانيين العرب شاركوا في افتتاح 
الرابعة  العمومية  الجمعية  أع��م��ال 
عشر لالتحاد التي انطلقت اليوم في 

دولة الكويت .
الجمعية  أع��م��ال  ج��دول  ويتضمن 
ال��ع��م��وم��ي��ة ال��راب��ع��ة ع��ش��ر ل��الت��ح��اد 

مناقشة  العرب  للبرلمانيين  الكشفي 
لألمانة  والمالي  اإلداري  التقريرين 
لسنة  ال��ك��ش��ف��ي  ل��الت��ح��اد  ال��ع��ام��ة 

إلى  ب��اإلض��اف��ة  .م   2022-2021
انتخاب رئيس االتحاد الكشفي ونائبه، 
وأمين السر وأمين الصندوق لالتحاد 

الملتقى  ان��ط��الق  وك��ذل��ك  الكشفي، 
الكشفي للشباب ”تمكين”، كما سيتم 
عن  الصادر  الختامي  البيان  مناقشة 
لالتحاد  والثالثين  الثاني  المؤتمر 
من  ع��دداً  وع��رض  العربي  البرلماني 
ال��م��ق��ت��رح��ات ال��م��ق��دم��ة م��ن األم��ان��ة 
العامة لالتحاد الكشفي واعتماد عدد 
من البرلمانيين في الجمعية العمومية 
العرب  للبرلمانيين  الكشفي  لالتحاد 
والرائدات ممن  الرواد  وكذلك تكريم 
الوطن  في  الكشفية  الحركة  خدموا 

العربي .

لجنة التخطيط والمالية تدعو أعضاء المجلس لتقديم 
مالحظاتهم حول مشروع قانون الميزانية العامة 

رئيس الحكومة الليبية "فتحي باشاغا" يوضح تفاصيل مبادرته بشأن الحوار والتوافق الوطني

وفد مجلس النواب يشارك في افتتاح أعمال الجمعية العمومية الرابعة عشر لالتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب

ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  السيد  التقى 
المستشار ”عقيلة صالح” مساء يوم الحد 
القاهرة  المصرية  بالعاصمة  الماضي 
لدى  األمريكية  المتحدة  الواليات  سفير 
ريتشارد  السيد  الخاص  ومبعوثها  ليبيا 
نورالند، وبحسب المتحدث الرسمي باسم 
مجلس النواب السيد عبدالله بليحق فإن 
اللقاء تناول مستجدات األوضاع في ليبيا 
وعدد من الملفات أهمها إغالق الحقول 
العامة  والميزانية  النفطية  وال��م��وان��ئ 
الحكومة  ، وعمل  للعام 2022.م  للدولة 

من مدينة سرت.
حيث أكد السيد رئيس مجلس النواب 
والموانئ  الحقول  فتح  سيتم  أن��ه  على 
عوائد  ت��وزي��ع  آلية  تثبيت  بعد  النفطية 
األقاليم،  كافة  على  ع��ادل  بشكل  النفط 
أزمة  لحلحلة  جاهداً  أنه سيسعى  مؤكداً 
إغالق الحقول والموانئ النفطية، وأشار 
السيد رئيس مجلس النواب خالل اللقاء 
القادمة  ال��ن��واب  مجلس  جلسة  أن  إل��ى 
العامة  الميزانية  قانون  مشروع  ستدرس 
للدولة للعام 2022م المقدم من الحكومة 

الليبية.
كما وأشار السيد رئيس مجلس النواب 
سرت  مدينة  من  الحكومة  عمل  أن  على 
سوف يمكنها من العمل بحرية تامة ولن 
تقع ضحية البتزاز الميليشيات أو غيرها 
وسيحقن دماء الليبيين، مؤكداً بأنه عندما 
اقترح مدينة سرت كمقر مؤقت للمجلس 
الرئاسي وحكومة تصريف األعمال منتهية 
الوالية القى المقترح ترحيباً محلياً ودولياً 

واسعاً .

رئيس مجلس النواب يلتقي سفير الواليات 
المتحدة األمريكية لدى ليبيا



ع��ل��ى ه���ام���ش اإلج��ت��م��اع 
ال�����راب�����ع ع���ش���ر ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
الكشفي  لإلتحاد  العمومية 
التقى  ال��ع��رب  للبرلمانيين 
وفد  الماضي  الخميس  ي��وم 
يضم  ال���ذي  ال��ن��واب  مجلس 
أع����ض����اء م��ج��ل��س ال���ن���واب 
األع��ض��اء ف��ي اإلت��ح��اد وهم 
الشريف”  ”إسماعيل  السيد 
أبوغالية”  ”ف��وزي��ة  والسيدة 

وال���س���ي���دة” س��ع��اد ال��ش��ل��ي” 
المسؤولين  من  ع��دد  التقوا 
الشقيقة  الكويت  دول���ة  ف��ي 
على  لإلجتماع  المستضيفة 
األمة  مجلس  رئيس  رأسهم 
ال��ك��وي��ت��ي ”م�����رزوق ال��غ��ان��م” 
ووزي������ر خ���ارج���ي���ة ال��ك��وي��ت 
”د.أح���م���د ن��اص��ر ال��ص��ب��اح” 
من  ع��دد  اللقاء  تناول  حيث 
القضايا العربية ذات االهتمام 

ال���ُم���ش���ت���رك وال���ت���ح���دي���ات 
التي  األم��ن��ي��ة واإلق��ت��ص��ادي��ة 
ت��واج��ه ال����دول ال��ع��رب��ي��ة بما 
بها  واالستقرار  األمن  يُحقق 
التي  والتحديات  والمنطقة 
تواجهها الدول العربية جراء 
جائحة كورونا والحروب التي 
وانعكاسها  العالم  في  تنشأ 
العربية  الدول  وتأثيرها على 

والمنطقة.
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 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

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

حق الرد مكفول . ●

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

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

ف������������������اك������������������س
ه������������������ات������������������ف
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ال��ن��واب  مجلس  وف���د  ش���ارك 
الذى ضم أعضاء مجلس النواب 
العمومية  الجمعية  في  االعضاء 
للبرلمانيين  الكشفي  ل��الت��ح��اد 
إسماعيل  ال��س��ي��د  وه���م  ال��ع��رب 
الشريف والسيدة فوزية أبوغالية 
شاركوا  الشلي،  سعاد  والسيدة 

الشباب  تمكين  افتتاح ملتقى  في 
الكشفي العربي الذي يهدف إلى 
تمكين الشباب العربي وإعدادهم 
وتهيئتهم  المستقبل  قادة  ليكونوا 
لقيادة العمل الكشفي والتطوعي.
وشهد افتتاح الملتقى يوم الثالثاء 
ال��م��اض��ي ح��ض��ور رئ��ي��س االت��ح��اد 

ومدير  العرب  للبرلمانيين  الكشفي 
للتخطيط باإلضافة  العربي  المعهد 
إل���ى ن��خ��ب��ة م���ن ال��ش��ب��اب ال��ع��رب��ي 
المنتمين للحركة الكشفية وبمشاركة 
الملتقى  ويتضمن  عربية،  دولة   19
اق���ام���ة م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 
لالرتقاء بالحركة الكشفية العربية .

للتنمية  الوطنية  اللجنة  رئيس  أك��دت 
ربيعة  السيدة  النواب  بمجلس  المستدامة 
ابوراص على ضرورة إيجاد موارد اقتصادية 
بديلة للنفط والغاز بالنظر لما يمر به هذا 
في  وتذبذب  متالحقة  أزم��ات  من  القطاع 
مساهمته  على  سلبا  يؤثر  اإلن��ت��اج  حجم 
بشكل فعال في تغطية االحتياجات النقدية 

للبالد.
كما أكدت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية 
ليبيا  في  موجودة  البدائل  أن  المستدامة 
للساحل  بالنظر  البحرية  الموارد  وأبرزها 
الليبي الطويل على البحر المتوسط والذي 
السياحة  مجال  ف��ي  واع���دة  فرصا  يفتح 
 ، البحري  والنقل  الغذاء  والصيد وصناعة 
لتعزيز  يكون هناك توجه وطني  أن  ويجب 

الصناعات المرتبطة بالبحر ،
م��ش��ددة ع��ل��ى ض����رورة االس��ت��ث��م��ار في 

تقليل  إلى  الذي يهدف  االقتصاد األخضر 
التنمية  تحقيق  وإل���ى  البيئية  المخاطر 
من  حالة  إل��ى  ت��ؤدي  أن  دون  المستدامة 
يلبي  ذل��ك  أن  باعتبار   ، البيئي  التدهور 
أهداف التنمية المستدامة وحاجة المواطن 

الليبي إلى بيئة أمنة .
بأنه  اب���وراص  ربيعة  السيدة  وأض��اف��ت 
يمكن االستفادة من التجارب الناجحة في 

الدول االخرى ويمكن أن يكون للمؤسسات 
المحلية والدولية دور كبير في نقل الخبرات 
المطلوبة ، داعية إلى تشكيل منتدى وطني 
الليبي  االق��ت��ص��اد  وت��ط��وي��ر  تنمية  لبحث 
في  يضع  المستدامة  التنمية  أهداف  وفق 
االعتبار التوجه لالقتصاد االزرق واالخضر 
، بحيث يضم المنتدى جميع الجهات الفاعلة 
والتي تشمل البحاث واالكاديميين واالجهزة 
الرقابية ومجلس التخطيط الوطني وغرف 
التجارة ورجال األعمال والمجتمع المدني 
بمشاركة الخبرات والجهات الدولية الراغبة 
في العمل معنا، مشيرة إلى أهمية اطالق 
االقتصاد  يواجه  لما  نظراً  قريباً  المنتدى 
الحلول  ايجاد  تتطلب  تحديات  من  الليبي 
المستدامة وأن هذه القضية يجب أن يتم 
وإعطائها  الوطني  المستوى  على  تناولها 

األولوية التي تستحق.

على هامش اجتماع االتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب

وفد مجلس النواب يلتقي عددًا من المسؤولين بدولة الكويت

وفد مجلس النواب يشارك في افتتاح ملتقى تمكين الشباب الكشفي العربي

رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة تدعو إليجاد بدائل 
اقتصادية للنفط تلبي أهداف التنمية المستدامة

مفوضية طبرق للكشافة والُمرشدات 
تكرم رئيس ديوان مجلس النواب

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يشارك في افتتاح يوم الفرانكوفونية

عقد السيد رئيس ديوان مجلس النواب األستاذ 
” عبدالله المصري الفضيل” يوم االربعاء الماضي 
إجتماعاً دورياً بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة 
طبرق بالسادة ُمدراء اإلدارات والمكاتب بالديوان، 
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب 
سير  تناول  االجتماع  فإن  بليحق  عبدالله  السيد 
بالديوان،  والمكاتب  اإلدارات  جميع  في  العمل 
العمل  الدورية بخصوص سير  التقارير  ومناقشة 
بكافة اإلدارات والمكاتب وخطط وبرامج تطوير 
اإلدارات  جميع  التزام  ومدى  المستهدفة  العمل 
والمكاتب بها، بما يُحقق تطوير مستويات األداء 

وكفاءة جميع موظفي ديوان مجلس النواب.

كرمت مفوضية طبرق للكشافة والُمرشدات 
النواب  مجلس  بمقر  الماضي  االرب��ع��اء  ي��وم 
في مدينة طبرق السيد رئيس ديوان مجلس 
الفضيل“  المصري  “عبدالله  األستاذ  النواب 
بمنحه شهادة شكر تقديراً لجهوده التي بذلها 

لدعم الحركة الكشفية في المدينة.

وم���ن ج��ان��ب��ه أث��ن��ى ال��س��ي��د رئ��ي��س دي���وان 
تقوم  الذي  الهام  ال��دور  على  النواب  مجلس 
وال��م��رش��دات  للكشافة  ط��ب��رق  مفوضية  ب��ه 
والحركة الكشفية بصفة عامة منذ تأسيسها، 
اإلزدهار  من  مزيداً  الكشفية  للحركة  متمنياً 

والتميز .

رئيس ديوان مجلس النواب يعقد اجتماعًا 
بُمدراء اإلدارات والمكاتب بالديوان

شارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس النواب السيد يوسف العقوري 
إفتتاح  في  االفتراضية  التقنية  عبر 
إحتفالية يوم الفرانكفونية الذي نظمه 
قسم اللغة الفرنسية بجامعة بنغازي، 
ال��دول  س��ف��ارات  م��ن  ع��دد  بمشاركة 
رومانيا،  فرنسا،  وهي  الفرانكفونية 
للسفارة  باإلضافة  وتشيكيا،  بلجيكا، 
الليبية في فرنسا وعدد من الباحثين 
واألكاديميين، حيث أكد العقوري على 
أهمية االهتمام بتعليم اللغة الفرنسية 

باإلضافة إلى اللغات األجنبية األخرى 
ودع����م ج��م��ي��ع ال���م���ب���ادرات ل��ت��دري��س 
اللغات األجنبية في المدارس الليبية .
كما أكد على أهمية اللغة الفرنسية 
محيط  ف��ي  ت��ق��ع  ليبيا  أن  ب��اع��ت��ب��ار 
ف��ران��ك��وف��ون��ي وت��ج��اوره��ا ع���دة دول 
لجنة  أن  مضيفا  بالفرنسية،  ناطقة 
الرغبة  عن  سابقاً  عّبرت  الخارجية 
الفرانكفونية  للمنظمة  االنضمام  في 
العلمي  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  أج���ل  م���ن 
المنظمة  أع��ض��اء  م��ع  واالق��ت��ص��ادي 

إلدارة  شكره  مقدماً  معها،  والتقارب 
جامعة بنغازي ولجميع القائمين على 
أهمية  إلى  االحتفالية، مشيراً  تنظيم 
العلمية  الفعاليات  ه��ذه  مثل  تنظيم 
باالستفادة  ستسمح  والتي  والثقافية 
التي  والعلمية  الدراسية  الفرص  من 

تتيحها الدول الناطقة بالفرنسية .
وأخ��ت��ت��م رئ���ي���س ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون 
العلمي  التعاون  تعزيز  بأن  الخارجية 
والثقافي على الصعيد الدولي هو من 

ضمن أولويات لجنة الخارجية .
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التقى النائب بالمجلس الرئاسي "عبد الله الالفي" 
قبائل  ع��ن  ممثلين  الماضي،  الخميس  ي��وم  صباح 
)ورفلة- المقارحة- القذاذفة- أوالد سليمان( وذلك 
بمشروع  المتعلقة  التفاصيل  بعض  على  لالطالع 
السجناء  أوض���اع  ومناقشة  الوطنية،  المصالحة 
السياسيين، والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة.
فقد  الرئاسي  للمجلس  اإلعالمي  للمكتب  ووفقا 
أهمية  على  اللقاء  خ��الل  ال��الف��ي"  الله  "عبد  أك��د 
في  النجاح  أن  معتبراً  الوطنية،  المصالحة  مشروع 
واحترام  القوانين،  تطبيق  في  الملف سيساهم  هذا 

قيم العدالة. 
المجلس  استمرار  على  التأكيد  "الالفي"  وجدد   
المهم،  الوطني  االستحقاق  تنفيذ هذا  الرئاسي في 
والعمل على إطالق سراح كل السجناء السياسيين في 
المتبعة  القانونية  اإلج��راءات  وفق  البالد،  أنحاء  كل 

واألحكام القضائية النافذة. 
المجلس  بجهود  اللجنة  أع��ض��اء  أش��اد  ب��دوره��م 
الرئاسي في إنجاز ملف المصالحة الوطنية، وسعيه 

الدائم لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد.  

يعقد مجلس السلم واألمن األفريقي، اجتماعه 
االستثنائي في ال� 28 مايو الجاري، لمناقشة عددا 
من القضايا الرئيسة التي تواجه بلدان القارة ومن 

بينها مستجدات وتطورات األوضاع في ليبيا.
الكاميرون  ستترأسه  الذي  االجتماع  وسيتناول 
والتغيير  ال��ق��ارة  ف��ي  واألم����ن  ال��ح��ك��م  ت��ح��دي��ات 
اإلنسانية  واألزم���ات  للحكومات  الدستوري  غير 
واإلرهاب، من بينها التحديات التي تواجه كال من 
وجمهورية  تشاد  بحيرة  وحوض  األفريقي  القرن 

أفريقيا الوسطى إضافة إلى نيجيريا.
ال��دائ��م  الممثل  ع��ن  صحفية  م��ص��ادر  ونقلت 
للكاميرون لدى االتحاد األفريقي ” تشرشل إيومبو 
مونونو” قوله إن االجتماع سيكون فرصة لمراجعة 
ومقارنة مختلف الجهود والتحديات التي تواجهها 

البلدان األفريقية.
ويتزامن االجتماع مع مساعي االتحاد األفريقي 
بدعم من روسيا والصين؛ من أجل تعيين مبعوث 
القارة،  دول  إحدى  من  ليبيا  إلى  المتحدة  لألمم 
لألمم  ال��ع��ام  األم��ي��ن  على  اُق��ِت��رح  أن  سبق  حيث 
مبعوًثا  أفريقي  تعيين  غوتيرش  أنطونيو  المتحدة 
للمنظمة األممية في ليبيا إال أن أميركا وبريطانيا 

وفرنسا ودول أوروبية رفضت ذلك. 

الالفي يؤكد العمل على إطالق سراح السجناء السياسيين 
في كل أنحاء البالد، وفق اإلجراءات القانونية المتبعة 

األوضاع في ليبيا على طاولة اجتماعات مجلس 
السلم واألمن األفريقي نهاية مايو الجاري

العليا  الوطنية  المفوضية  رئيس  بحث 
سفير  مع   " السايح  عماد   " لالنتخابات 
بوتشينو"  جوزيبي   " ليبيا  ل��دى  إيطاليا 
دعم  وسبل  السياسي  الوضع  مستجدات 
المجتمع الدولي للعملية الديمقراطية في 

ليبيا.
وقدم " جوزيبي " خالل اللقاء - الذي 
عقد يوم االثنين الماضي بمقر المفوضية 
في طرابلس - تعازيه ل�مجلس المفوضية 
اإلرهابي  التفجير  ضحايا  الشهداء  في 
الذي طال مبنى المفوضية في الثاني من 
مايو عام 2018، مستذكرا هذه الواقعة 
قبل  الرابعة  ذكراها  م��رت  التي  األليمة 

أيام. 
الوقت  في  اإليطالي  السفير  وداع��ي��ا 
من  المختنقات  ك��اف��ة  ت��ج��اوز  إل��ى  ذات���ه 

الليبي  ال��ش��ع��ب  ت��ط��ل��ع��ات  تحقيق  أج���ل 
الناخبين  إح��ص��ائ��ي��ات  ترجمتها  ال��ت��ي 
والمرشحين والتجاوب الكبير الذي أبدته 

كافة األطياف الوطنية نحو االنتخابات. 
وأعرب " جوزيبي " عن استعداد حكومة 
واالستشاري  الفني  الدعم  لتقديم  بالده 

حال  في  المفوضية،  جاهزية  من  للرفع 
إج��راء  على  السياسية  األط���راف  توافق 
عملية انتخابية في الفترة القادمة. مثمناً 
في الوقت ذاته جهود المفوضية والمهنية 
التي اتسمت بها في التعامل مع المراحل 

االنتخابية السابقة. 

ال��ن��واب  رئ��ي��س مجلس  ت��ق��دم 
المستشار عقيله صالح بخالص 
التعازي وصادق المواساة القلبية 
لدولة اإلمارات العربية الشقيقة 

وفاة  في  وشعبا  وحكومة  قيادة 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
رئيس دولة اإلمارات الذي توفي 

صباح يوم أمس األول الجمعة.

"وانغ  ليبيا  لدى  الصيني  السفير  كتب 
مبادرة  فيه  تناول  مطوال  مقاال  شيمين" 
الرئيس  ال��ت��ي ط��رح��ه��ا  ال��ع��ال��م��ي  األم���ن 
االجتماع  أم���ام  جينبينغ"  الصيني"شي 
ال��س��ن��وي ل��م��ن��ت��دى ب���وآو اآلس���ي���وي لعام 
ب��ي��د على  ي���دا  )ال��ع��م��ل  ب��ع��ن��وان   2022
للمستقبل  آفاق  وفتح  التحديات  مواجهة 
عبر التعاون( والمنبثقة من تجربة الصين 
في المشاركة في إدارة األمن الدولي على 

مر السنين.
الذي  مقاله  في  الصيني  السفير  وقال 
أرسل نسخة منه لوكالة االنباء الليبية إن 
قضية  على  بوضوح  تجيب  المبادرة  هذه 
المفهوم  ه��و  "م��ا  ف��ي  المتمثلة  العصر 
يمكن  وكيف  العالم  يحتاجه  الذي  األمني 
وتجّسد  المشترك"،  األمن  تحقيق  للدول 
القيادة  وأسلوب  الدولية  المشاعر  بجالء 
باعتبارها تمثل دولة كبيرة تهتم  الصينية 
بقضية السالم والتنمية العالمية، والحلول 
الصينية لمواجهة تحديات األمن الدولي. 
وأوض����ح ال��س��ف��ي��ر "وان����غ ش��ي��م��ي��ن" أن 
الستة"  "االلتزامات  تأخذ  المبادرة  هذه 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ال��ج��وه��ر األس���اس���ي وه��ى 
االلتزام بمفهوم األمن المشترك والشامل 
على  سويا  والعمل  والمستدام،  والتعاوني 
صيانة السالم واألمن العالميين - االلتزام 
وسالمة  ال���دول  جميع  س��ي��ادة  ب��اح��ت��رام 
الدول  في شؤون  التدخل  وعدم  أراضيها 
والنظم  التنموية  الطرق  واحترام  األخرى 
العالم  شعوب  اختارتها  التي  االجتماعية 
بمقاصد  االل��ت��زام   - المستقلة  بإرادتها 

ومبادئ ميثاق األمم المتحدة ونبذ عقلية 
وعدم  األحادية  ومعارضة  الباردة  الحرب 
ممارسة سياسة التكتالت أو المواجهة بين 
المعسكرات - االلتزام باالهتمام بالهموم 
األمنية المعقولة لكافة الدول وإقامة إطار 
أمني متوازن وفعال ومستدام على أساس 
مبدأ عدم قابلية األمن للتجزئة ومعارضة 
حساب  على  القومي  األم��ن  ال��ى  السعي 
األمن القومي للغير - االلتزام بإيجاد حلول 
الدول  بين  والنزاعات  للخالفات  سلمية 
كافة  ودع��م  والتشاور،  الحوار  خالل  من 
الجهود التي تسهم في إيجاد حلول سلمية 
لألزمات، وعدم جواز المعايير المزدوجة 
الجانب  أحادية  ومعارضة فرض عقوبات 
"اختصاص  ممارسة  أو  عشوائي  بشكل 
األم��ن  بحماية  االل��ت��زام   - ال���ذراع  طويل 
التقليدية،  وغير  التقليدية  المجاالت  في 
وال��ع��م��ل س��وي��ا على م��واج��ه��ة ال��ن��زاع��ات 
اإلرهاب  مثل  الكونية  والقضايا  اإلقليمية 
واألم��ن  السيبراني  واألم��ن  المناخ  وتغير 

البيولوجي. 
وأشار إلى إن المبادرة تنبثق من التقاليد 
الصينية.  الخصائص  ذات  الدبلوماسية 
أوك��ران��ي��ا،  قضية  م��ن  ب��ك��ل  يتعلق  فيما 

وقضية الشرق األوسط، والقضية النووية 
اإليرانية، والقضية النووية لشبه الجزيرة 
تقف  والتي  األفغانية  والقضية  الكورية، 
والحوار  السالم  جانب  إلى  الصين  فيها 
إلى  دائًما  وتستمع  والعدالة،  واإلنصاف 
أصوات ومصالح جميع األطراف المعنية. 
أن  إل��ى  شيمين"  "وان���غ  السفير  ولفت 
موقف الصين فيما يخّص الملف الليبي، 
موقف ثابت وواضح، وهو التمسك بدعم 
وسالمة  واستقاللها  ليبيا  دول��ة  س��ي��ادة 
إلى  األط����راف  ودع���وة جميع  أراض��ي��ه��ا، 
وإيجاد  الخالفات،  وجسر  التوافق  بناء 
الحوار  طريق  عن  السياسي  للمأزق  حل 
وتهيئة  ممكن  وق��ت  أق��رب  في  والتشاور 
الظروف لالنتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
األم��م  دور  الصيني  الجانب  ي��دع��م  كما 
ويدعو  للوساطة،  رئيسية  كقناة  المتحدة 
والمرتزقة  القوات األجنبية  انسحاب  إلى 

من ليبيا في أقرب اآلجال. 
وأختتم السفير الصيني لدى ليبيا "وانغ 
تاريخ  أثبت  لقد  بالقول  مقاله  شيمين" 
البشرية مراًرا وتكراًرا -أنه بدون سالم، 
تكون التنمية مياه بال مصدر - وبدون أمان، 
يكون االزدهار شجرة بال جذور، مبينا أن 
مبادرة األمن العالمي هي منتج عام آخر 
بعد  الدولي  المجتمع  إلى  الصين  قدمته 
الجانب  ويستعد  العالمية.  التنمية  مبادرة 
ال��دول��ي  المجتمع  م��ع  للعمل  ال��ص��ي��ن��ي 
لجعل مبادرة األمن العالمي ترسخ وتؤتي 
ثمارها بما يصبح العالم أكثر سالما وأمنا 

وازدهارا. 

السايح وسفير إيطاليا لدى ليبيا يبحثان سبل دعم 
المجتمع الدولي للعملية الديمقراطية في ليبيا

رئيس مجلس النواب يعزي دولة اإلمارات 
في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

السفير الصيني يؤكد أن موقف بالده ثابت وواضح، وهو التمسك بدعم سيادة ليبيا 
واستقاللها وسالمة أراضيها وانسحاب القوات األجنبية والمرتزقة في أقرب اآلجال

دان رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب 
إغتيال  جريمة  العبارات   بأشد  باشاغا"  "فتحي  
االحتالل  ق��وات  برصاص  الفلسطينية  الصحفية 
الصهيوني أثناء تغطية صحفية قرب مخيم جنين  ، 

مطالبا بمحاسبة مرتكبي الجريمة . 
موقعه  على  نشرها  تغريدة  في  باشاغا"  وتقدم" 
بتويتر بأحر آيات التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة 
العالم،  حول  والصحفيين  الفلسطيني  الشعب  وكل 
عملهم  مزاولة  أثناء  الصحفيين  استهداف  واصفا 
أن  ينبغي  التعبير  لحرية  وخ��رق  البشعة  بالجرائم 

يحاسب مرتكبها .

باشاغا يدين جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية 
"شيرين أبو عاقلة "ويطالب بمحاسبة مرتكبيها 
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تم بديوان بلدية طرابلس المركز التوقيع 
وبلدية  طرابلس  جامعة  بين  إتفاقية  على 
موظفي  بتدريب  خاصة  المركز  طرابلس 
المحلية  اإلدارة  م��ج��االت  ف��ي  ال��ب��ل��دي��ة  
وتعزيز الالمركزية والتنمية المحلية وذلك 
بين  المشترك  التعاون  تعزيز  إط��ار  ف��ي 

جامعة طرابلس وبلدية طرابلس المركز .
جامعة  رئيس  التعاون  اتفاقية  ووق��ع   
طرابلس "خالد عون" وعميد بلدية طرابلس 

المركز "أبراهيم الخليفي"
وجاء هذا االتفاق في أطار برنامج مبادرة 
 )Rebuild( ريبولد  م��ش��روع  نيقوسيا، 
جامعات  وعشرة  بلديات  عشرة  بمشاركة 

ليبية من مختلف مناطق الدولة . 
الوكيل  الباروني  التوقيع صالح  وحضر 
الرحمن  وعبد  الطبية  للكليات  المساعد 
واالبتكار  الريادة  مركز  مدير  المبروك   
جامعة  ع��ن  المشروع  ومنسق  بالجامعة 
طرابلس وأحمد حسنين مسؤول المشروع 
الكريو  المركز وناصر  بلدية طرابلس  عن 
وعدد  المركز  طرابلس  بلدية  ديوان  وكيل 

من أعضاء المجلس البلدي. 
التدريبية  ال��دورات  ان  بالذكر  الجدير 
للوحدة األولى ستنطلق يوم االحد الموافق 
15 مايو 2022 وتستمر لمدة ستة أسابيع 

بمحتوى 72ساعة تدريبية، 
لمدة  التدريبي  البرنامج  يستمر  كما 
ثالثة سنوات لتغطية كافة متطلبات االدارة 
المستدامة  المحلية  والتنمية  المحلية 

وتعزيز الالمركزية.

المؤتمر  لتنظيم   سبها  جامعة  تستعد 
الدولي الخامس للعلوم والتكنولوجيا تحت 
، خالل   تنمية مستدامة”  أجل  “من  شعار 

شهر اكتوبر القادم .
حول  علمية  ورق��ات  المؤتمر  ويناقش   
ق���واع���د ال��ب��ح��ث 
ال���ع���ل���م���ي داخ����ل 
ال����م����ؤس����س����ات 
األك�����ادي�����م�����ي�����ة 
البحثية  والمراكز 
في ليبيا وتشجيع 
ال��بُ��ح��اث ل��ع��رض 
العلمي  إنتاجهم 

والبحثي. 
الحاسوب،  وعلوم  المعلومات  وتقنية   

والعلوم التقنية، واالقتصادية والطبية.
الظواهر  تحليل  إل��ى  المؤتمر  ويهدف 
وتسخيرها  الموارد  واكتشاف  الطبيعية، 
اإلنتاجية  ال��ق��درة  زي���ادة  ف��ي  يسهم  بما 
أه��م  وتقييم  ال��ص��ن��اع��ي��ة،  ب��ال��م��ؤس��س��ات 
وتقديم  المصاحبة،  البيئية  المشكالت 

حلول علمية مناسبة لها.

اتفاقية تدريب بين جامعة طرابلس وبلدية 
طرابلس المركز في مجاالت اإلدارة المحلية 

وتعزيز الالمركزية والتنمية المحلية

جامعة سبها تستعد لتنظيم المؤتمر الدولي الخامس 
للعلوم والتكنولوجيا خالل شهر اكتوبر القادم 

نائب رئيس الحكومة الليبية يزور مستشفى بن جواد العام

المركز الوطني لالمتحانات يضع خطته إلجراء االمتحانات النهائية للشهادتين االعدادية والثانوية يوم 13 من شهر يونيو القادم 

من  المكلفة  الحكومة  رئيس  نائب  ق��ام 
مجلس النواب " سالم الزدامة " يوم األربعاء 
الماضي بزيارة تفقدية لمركز سرت لعالج 

األورام.
وأطلع " الزدامة " خالل هذه الزيارة التي 
رافقه فيها وزير الصحة وعدد من الوزراء 
المركز،  وإمكانيات  العمل  ظ��روف  على 
المباني  وك��ذل��ك  الطبية  األق��س��ام  وتفقد 
اإلضافية للمركز التي تتضمن صاالت إيواء 

لمرضى األورام لتلقي عالجهم الكيماوي 
وافيه  ش��روح��ا  المركز  مسؤولو  وق��دم 
في  المركز  عمل  ت��واج��ه  التي  للمعوقات 
مقدمتها عدم وصول أدوية مرضى األورام 

من الجرعات بأنواعها الكيماوية. 
وأفاد مدير مركز سرت لعالج األورام " 

األنباء  وكالة  لمراسل   " الفتاح  خليفة عبد 
الليبية أن عدد الحاالت المرضية باألورام 
 )676( من  أكثر  تبلغ  بالمركز  والمسجلة 
مشاكل  من  تعاني  ب���األورام  مرضية  حالة 

تأخر وارتفاع أسعار الكيماوي 

الحكومة  رئيس  لنائب  قدم  أنه  وأوضح 
للحكومة،  المركز  واحتياجات  متطلبات 
اإلضافية  للمقار  الفنية  الخرائط  وكذلك 
ل��ل��م��رك��ز، وال����ذي أب���دى ب����دوره اس��ت��ع��داد 

الحكومة للوقوف مع المركز. 

لالستثمارات  ال��ع��ام��ة  ال��ش��رك��ة  أعلنت 
الخارجية، تأييدها للحكومة الليبية المنبثقة 
فتحي  السيد  برئاسة  النواب  مجلس  عن 
الداخلية  إدارات��ه��ا  كافة  ووض��ع  باشاغا، 
والمملوكة  التابعة  والشركات  والخارجية 
الخارجية  لالستثمارات  الليبية  للشركة 

تحت شرعية الحكومة الليبية.
وحذرت إدارة الشركة – في بيان – تحصلت 
كل   – منه  نسخة  على  الليبية  األن��ب��اء  وكالة 
الشركات التابعة والمملوكة لها، بعدم التعامل 
إال من خالل األجسام التابعة للحكومة الليبية، 

التبعات  البيان  لهذا  مخالف  كل  وسيتحمل 
واللوائح  للقوانين  وفقا  والقانونية  اإلداري���ة 

المعمول بها في الدولة.
الليبية  الشركة  في  “إننا  البيان:  وأض��اف 
السيد  تكليف  نبارك  الخارجية  لالستثمارات 
الليبية  الحكومة  برئاسة  باشاغا  فتحي   /
تعمل  أن  آملين  النواب،  مجلس  عن  المنبثقة 
هذه الحكومة على النهوض بالبالد من الفساد 
إليها  آلت  التي  والتشرذم،  والتفتت  والتسيب 
األوضاع نتيجة تولي الحكومات السابة إلدارة 

البالد بروح تخلو من المسؤولية والوطنية. 

رئيس  نائب  ال��زادم��ة  سالم  السيد  ق��ام 
داخ��ل  تفقدية  بجولة  الليبية  الحكومة 
مايو  بتاريخ 12  العام  بن جواد  مستشفى 

عبدالجليل  عثمان  السيد  رفقة  2022م، 
السعيدي  امحمد  والسيد  الصحة،  وزي��ر 
وزير الصناعة، والسيد محمد عبدالحفيظ 

وزير البيئة، والسيد عبدالله الشارف وزير 
العمل. 

وفي إطار هذه الجولة وعد السيد سالم 
وإن��ش��اء  ال����الزم،  ال��دع��م  بتوفير  ال��زادم��ة 
مرافق جديدة للمستشفى، وتزويده بأحدث 
إلى  باإلضافة  الطبية،  واألجهزة  المعدات 
أجل  من  الطبية  ال��ك��وادر  وتأهيل  تدريب 

تقديم أرقى مستويات الرعاية الصحية.
للجوالت  مواصلًة  ال��زي��ارة  ه��ذه  وت��أت��ي 
والزيارات التي تقوم بها الحكومة الليبية في 
سبيل الوقوف على المشاكل والعراقيل التي 
الحكومية،  والمؤسسات  القطاعات  تواجه 

وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لها. 

التابع  لالمتحانات  الوطني  المركز  عقد 
لوزارة التربية والتعليم اجتماعا موسعا اليوم 
الثالثاء برئاسة  مدير عام المركز "السيد 
إلج��راء  الترتيبات  لوضع  خصص  أحمد" 
االعدادية  للشهادتين  النهائية  االمتحانات 
ستنطلق  التي  والخارج  بالداخل  والثانوية 

يوم 13 من شهر يونيو القادم .
وتناول اجتماع المركز الوطني لالمتحانات 
مع مدراء اإلدارات والمكاتب بالنقاش خطة 

المركز لتنفيذ إجراءات االمتحانات النهائية 
للشهادات العامة بالمدارس الليبية بالداخل 

والخارج .
تواجه  التي  الصعوبات  على  وال��وق��وف 
اإلدارات في أداء عملها مع قرب االمتحانات 

النهائية. 
وناقش المشاركون عملية تسجيل الطلبة 

بمنظومة االمتحانات .
إدارة ش��ؤون  م��دي��ر  ب��ّي��ن  وم���ن ج��ه��ت��ه 

االمتحانات بأن المدارس الليبية بالخارج 
المتقدمين  الطلبة  بيانات  ارسلت  التي 
 56 بلغ  العام  لهذا  االمتحانات  إلج��راء 
مدرسة من أصل 73 مدرسة من مختلف 
دول العالم الموجودة بها المدارس الليبية 

 .
 وشدد مدير عام المركز خالل كلمته على 
الليبية  ال��م��دارس  م��دراء  ض��رورة مخاطبة 
بالخارج بأن أخر موعد لتسجيل الطلبة  هو 
يوم 20 من شهر مايو  الحالي 2022 ولن 
الموعد  بعد  طالب  أي  بيانات  تسجيل  يتم 
المحدد، مشيرا إلى أن االمتحانات ستنطلق 

يوم  13يونيو القادم . 
موعد  تحديد  االجتماع  استعرض  كما 
إلجراء امتحان تدريبي لتالميذ شهادة إتمام 
واحدة  م��ادة  في  األساسي  التعليم  مرحلة 
خالل الفترة القريبة القادمة وذلك للتعرف 
على مدى فاعلية تسجيل التالميذ والطلبة 

بالمنظومة .

نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب يزور مركز سرت لعالج األورام

الشركة العامة لالستثمارات الخارجية ُتعلن وضع كافة إداراتها الداخلية 
والخارجية والشركات التابعة لها تحت شرعية الحكومة الليبية
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عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
الخصخصة  وشؤون  االستثمار  لتشجيع 
شركة  إدارة  مجلس  رئيس  مع  اجتماًعا 
س���اون���د ان���رج���ي وال��ف��ري��ق ال��ه��ن��دس��ي 
إدارة  م��دي��ر  وب��ح��ض��ور   ، ال��م��ص��اح��ب 
االستثمار، ومدير إدارة الترويج والتعاون 

الدولي .
الطاقة  مشاريع  مناقشة  خالله  تم 
أيًضا  والتطرق  المتجددة،  والطاقات 
من  المنبعثة  الطاقة  تكثيف  لمجال 
االستفادة  وإمكانية  النفطية  الحقول 
قطاع  تطوير  في  المجاالت  ه��ذه  من 

االستثمار .
أت��م  ع��ل��ى  أن��ه��ا  الهيئة  أك���دت  ك��م��ا 
االستعداد للتعاون مع جميع الشركات 
والقوانين  ال��ل��وائ��ح  وف��ق  ع��ام  بشكل 
رقم  لقانون  والخاضعة  بها  المعمول 
)9( بشأن تشجيع االستثمار وذلك بعد 
الجهات  من  الموافقة  على  حصولهم 

المعنية لمزاولة نشاطاتها .

الخميس  يوم  الجمهورية  قام مصرف 
خاصة  متطورة  أجهزة  بتوفير  الماضي 
بالعالج الطبيعي لكبار السن بدار الوفاء 
كذلك  لهم  وف��ر  كما  والعجزة  للمسنين 
المتواجدة  المزمنة  ل��ألم��راض  أدوي���ة 

لديهم لمدة سنة متكاملة .
كما أن الخطوة التي قام بها مصرف 
الجمهورية أثنى بها مسؤولي دار الوفاء 

على ما قدمه .
دار  بخدمة  ب��دوره  المصرف  وق��ام 
رعاية البنين والبنات بمنطقة أبوهريدة 
بتوفير كافة معدات التنظيف بكميات 
ومن كافة أنواع التنظيف من كمامات 

وكافة المواد.
ك��م��ا ت��ع��د ه���ذه ال���ب���ادرة م��م��ي��زة من 
لهذه  منه  وإلتفاتاً  الجمهورية  مصرف 

المؤسسات.

الهيئة العامة لتشجيع االستثمار 
تعقد اجتماًعا لمناقشة مشاريع 

الطاقة والطاقات المتجددة

مصرف الجمهورية يقدم الدعم 
لداري الوفاء للعجزة والمسنين 

ورعاية البنين والبنات

الجمارك الليبية والتونسية يتفقان على تسهيل عبور المسافرين وتنظيم حركة التجارة بين البلدين

اجتماع شركة الخليج العربي للنفط مع شركة الجوف للتقنية النفطية 

الثالثاء الماضي  اختتمت بطرابلس يوم 
الفنية  للجنة  ال��راب��ع  االج��ت��م��اع  أع��م��ال 
اللواء  برئاسة  التونسية   الليبية  الجمركية 
مصلحة  ع��ام  مدير  س��ال��م،  علي  سليمان 
الجمارك و"نجاة الجوادي" المديرة العامة 

الديوانة التونسية.
رواب��ط  تعزيز  سبل  االجتماع  وتناول 
الشعبين  تجمع  التي  المتميزة  األخ��وة 
الشقيقين الليبي والتونسي بالتأكيد على 
متابعة الصادرات التونسية عن طريق البر 
ومنح تصاريح متعددة  المرات للسيارات 
الليبية داخل االراضي التونسية، ومتابعة 
إتفاقية التبادل الحر والتاكيد على التقيد 
المنشأ  لقواعد  عليه  المتفق  بالنموذج 
وفق  المعتمدة  المطابقة  شهادة  وتعميم 
إتفاقية االعتراف المتبادل الذي يساعد 

في  البضائع  ب��ق��اء  زم��ن  تقليص  على 
الحظيرة الجمركية.

"ان  ال��ج��م��ارك  مصلحة  بموقع  وج���اء   
المنفذ  تنفيذ  متابعة  على  اتفق  الجانبان 

تدريبي  وب��رن��ام��ج  ال��م��ش��ت��رك.  الجمركي 
معهد  ع���ام  م��دي��ر  م��ن  ك��ل  م��ع  بالتنسيق 
ومدير  الجمركية  وال���دراس���ات  ال��ت��دري��ب 

المدرسة الوطنية للديوانة التونسية."

الخليج  شركة  بين  التعاون  ظل  في 
للتقنية  الجوف  وشركة  للنفط  العربي 
النفطية ُعقد اجتماع صباح يوم األربعاء 
بالدور  االجتماعات  بقاعة  الماضي 
العربي  الخليج  ش��رك��ة  بمقر  ال��راب��ع 

للنفط.
حيث ترأس االجتماع السيد بوبكر بن 
لالستكشاف  اإلدارة  لجنة  عضو  عامر 
السيد  برفقة   ، والمعلومات  واإلن��ت��اج 
 ، اإلن��ت��اج  إدارة  مدير  الحاسي  خالد 
إدارة  مدير  االوج��ل��ي  عيسى  والسيد 

احمد  وال��س��ي��د   ، ال��م��ك��ام��ن  ه��ن��دس��ة 
العرفي مراقب هندسة المكامن ، وعن 
جبيل  سليمان  السيد  ال��ج��وف  شركة 
عضو لجنة اإلدارة للعمليات والخدمات 
إدارة  مدير  البسكري  هالل  والسيد   ،

العمليات والسيد عاشور بودية .
حيث تناول االجتماع عرض خدمات 
جديدة لشركة الخليج ، ومناقشة تطوير 
وتذليل  الشركتين  بين  الخدمات  طرق 
في  المساهمة  بهدف  الصعوبات  كافة 

تحسين اإلنتاج.

إفتتاح صالة برنيق للركاب بمطار بنينا الدولي

مصرف ليبيا المركزي يأذن بفتح اعتمادات لتوريد سلع مصرية عبر منفذ امساعد 

مطار طبرق الدولي يعلن استئناف الرحالت الجوية الداخلية بواقع رحلة واحدة اسبوعيا

أقيم يوم الخميس الماضي، 
برنيق  إف��ت��ت��اح ص��ال��ة  ح��ف��ل 

للركاب بمطار بنينا الدولي.
وح���ض���ر ح��ف��ل االف��ت��ت��اح 
أع����ض����اء م��ج��ل��س ال���ن���واب 
إب��راه��ي��م ال��زغ��ي��د، ورم��ض��ان 
مجلس  رئيس  ونائب  شنبش، 
الليبية  بالحكومة  ال�����وزراء 
القطراني،  ف��رج  علي  السيد 
ون����ائ����ب م���ح���اف���ظ م��ص��رف 
علي  السيد  ال��م��رك��زي  ليبيا 
المواصالت  ووزي��ر  الحبري، 
ووزير  الغزيوي،  الحكيم  عبد 
محمود  ال��م��دن��ي��ة  ال��خ��دم��ة 
اإلت��ص��االت  ووزي���ر  بونعامة، 

س���ال���م ال�����درس�����ي، ووزي�����ر 
السعيدي،  علي  اإلس��ت��ث��م��ار 
سامي  المحلي  الحكم  ووزي��ر 
المجلس  رئ��ي��س  ال���ض���اوي،و 
ال��ت��س��ي��ي��ري ل��ب��ل��دي��ة ب��ن��غ��ازي 
ال��ص��ق��ر ع��م��ران ب���وج���واري، 

الليبية  ال��ح��ك��وم��ة  ورئ���ي���س 
ال��م��ؤق��ت��ة س��اب��ق��اً ع��ب��د ال��ل��ه 
ورئيس  الثني،  الرحمن  عبد 
مجلس إدارة مصرف التجارة 
عبدالمالك،  جمال  والتنمية 
عسكرية  قيادات  جانب  إل��ى 

وم����س����ؤول����ي ال���ق���ط���اع���ات 
واألجهزة والشركات العامة.

الحاضرين  ال��س��ادة  وق���ام 
برنيق  داخ���ل ص��ال��ة  ب��ج��ول��ة 
ِقبل  من  والُمستثمرة  للركاب 
والتنمية؛  ال��ت��ج��ارة  م��ص��رف 
بموجب العقد الُمبرم مع وزارة 
 ،BOT بنظام  ال��م��واص��الت 
حيث تم اإلطالع خالل الجولة 
الصالة  جاهزية  م��دى  على 
التي تصل سعتها السنوية إلى 
وتجهيزها  ُم��س��اف��ر،  مليوني 
بأحدث األجهزة التقنية ووفق 
مسبوقة  غير  عالمية  معايير 

في المطارات الليبية. 

المصارف  على  الرقابة  إدارة  منحت 
اإلذن  ال��م��رك��زي  ليبيا  بمصرف  والنقد 
تسلم  على  بالموافقة  التجارية  للمصارف 
لتوريد  اعتمادات  على  الحصول  طلبات 
السلع ذات المنشأ المصري ودخولها عبر 

منفذ امساعد البري.
وأفاد مدير إدارة الرقابة على المصارف 
"مختار  المركزي  ليبيا  مصرف  في  والنقد 
التجارية  للمصارف  اإلذن  تم  أنه  الطويل" 
الحصول  ط��ل��ب��ات  تسلم  ع��ل��ى  ب��ال��م��واف��ق��ة 

المنشأ  ذات  السلع  لتوريد  اعتمادات  على 
المصري ودخولها عبر منفذ امساعد البري. 
وأضاف مدير ادارة الرقابة، أن القرار 
العليا  اللجنة  الجتماعات  تنفيذا  ج��اء 
بتسهيل  ال��م��ص��ري��ة،  الليبية  المشتركة 

التبادل التجاري بين البلدين. 
المصرفية  الرقابة  إدارة  مدير  وش��دد 
على ضرورة التأكد من سالمة المستندات 
ومدى  اعتمادات  على  للحصول  المقدمة 

مطابقتها للشروط والقوانين النافذة . 

أعلن مطار طبرق الدولي  
الجوية  الرحالت  استئناف 
الداخلية  لتشمل   معيتيقة 
على  معيتيقة   _ طبرق   _
م��ت��ن ال���خ���ط���وط ال��ج��وي��ة 

الليبية . 
وأوضح المطار في بيان  

ال���رح���الت  اس��ت��ئ��ن��اف  أن 
سيكون  الداخلية  الجوية 
وأن  أسبوعيا  رحلة  بواقع 
توقيت اإلقالع من معيتيقة، 
 8:30 ال��س��اع��ة  ال��ج��م��ع��ة 
صباحا، واإلقالع من طبرق 

الساعة 11:00 صباحا .



لمجالس  الوطنية  الرابطة  عقدت 
الماضيين    اليومين  ليبيا  ب��ل��دي��ات 
تم  موسعاً  اجتماعاً  صرمان  ببلدية 
تواجه  التي  الصعوبات  مناقشة  فيه 
المجالس البلدية في تقديم الخدمات 

النظافة  ضمنها  م��ن  وال��ت��ي  العامة 
التي  القمامة  تكدس  مشكلة  وح��ل 
تعاني منها بعض المدن والبلديات .

انقطاع  مشكلة  مناقشة  ت��م  كما 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي وذل���ك بحضور  ال��ت��ي��ار 

العامة  الشركة  مسؤولي  م��ن  ع��دد 
الصيف  فصل  وأن  خاصة  للكهرباء 
والذي يشهد معدالت  األب��واب  على 
اس���ت���ه���الك ع���ال���ي���ة م����ن ال��ط��اق��ة 

الكهربائية .

ال��م��رأة  عضو  نظمت 
ب���ال���م���ج���ل���س ال���ب���ل���دي 
غ��دام��س ال��م��ه��ن��دس��ة / 
يوشع  ال��ب��خ��اري  جميلة 
الماضيين  ال��ي��وم��ي��ن   ،
البلدي  المجلس  بقاعة 
عمل  ورش�����ة  غ���دام���س 
بعنوان الوسائل التعليمية 

أل��ق��ت��اه��ا ال��م��درب��ت��ان / 
ومفيدة  محمد  نعيمة 
بشير  وذلك سعياً إلنشاء 
متكاملة  مدرسية  معامل 
الدراسية  المواد  لجميع 
وس��ت��م��ن��ح  ل��ل��م��ت��درب��ات 
نهاية  معتمدة  ش��ه��ادات 

الورشة.

إشراف : سعيد الصيد بلديات6
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الرابطة الوطنية لمجالس بلديات ليبيا 

تناقش مشاكل النظافة والكهرباء 

بلدية غدامس 

تنظم ورشة عمل تدريبية عن الوسائل التعليمية 

تُنفيذ  بنغازي  بلدية  باشرت 
األع���م���ال ال��خ��رس��ان��ي��ة ل��ل��دور 
شمال  محكمة  لمبنى  األول 
مكتب  اش���راف  تحت  ب��ن��غ��ازي 
،تأتي  بالبلدية  ال��م��ش��روع��ات 
مبنى  تعرض  بعد  البناء  أعمال 
جراء  كبيرة  ألض��رار  المحكمة 
ال��ح��رب ع��ل��ى اإلره����اب األم��ر 
الذي تطلب إزالة المبنى وإعادة 

بناءه من جديد .
األعمال  هذه  أن  إلى  ايشار 
تعد ضمن مشاريع لجنة إعادة 
االس���ت���ق���رار ل��م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي 
ب��رئ��اس��ة ال��س��ي��د/ ع��ل��ي سالم 

الحبري . 

بمشروع   العمل  المرج   بلدية  باشرت 
رص����ف ال���ط���ري���ق ال��م��م��ت��د م���ن ع��ي��ادة 
 ، الجنوبي  ال��م��رج  م��دخ��ل  إل��ى  ال����رازي 
وق����د ت���م دع����م ال��م��ش��روع 
ب���آل���ة ج���دي���دة )خ����الط( 
ح����س����ب ال����م����واص����ف����ات 
ج��ودة  لضمان  المطلوبة  
االختبارات  وإج��راء   ، العمل 
ع��ل��ى ال���م���واد ق��ب��ل ال���ب���دء ف���ي أع��م��ال 
للشروط  مطابقتها  من  والتأكد  الرصف 
إش�����راف مكتب  ت��ح��ت  وال���م���واص���ف���ات 

المشروعات بالبلدية .

التسييري  المجلس  رئيس  أج��رى 
لبلدية طبرق السيد/ فرج بوالخطابية 
زيارة تفقدية  لمشروع محطة طبرق 
ديوان  وكيل  رفقة  الغازية 
البلدية السيد/  مسعود 
صاحبهما  ال��وه��ران��ي 
خ���الل ج��ول��ت��ه��م  مدير 
ال����م����ش����روع ال��م��ه��ن��دس 
عبدالباسط عوض وضابط االتصال 
مهندسي  م��ن  وع����دد  ع���وض  س��ع��د 
بشركة  الفنيين  من  وع��دد  المشروع 
للمشروع  المنفذة  اليونانية  ميتكا 
سّير  على  بوالخطابية  اطلع  حيث 
اإلنجاز  ونسبة  األول��ى  الوحدة  عمل 
ب��ه��ا  وأك���د ال��م��ه��ن��دس��ون أن دخ��ول 
 185 إنتاجية  بقدرة  األولى  الوحدة 
ميغا وات سيكون في منتصف يونيو 

القادم.
على   بوالخطابية  أك��د  جانبه  م��ن 
من  العراقيل  كل  ستذلل  البلدية   أن 
باقي  ووص���ول  المحطة  تشغيل  أج��ل 
الوحدات وقطع غيارها في موعدها، 
الشبكة  وتغذي  المحطة  تدخل  حتى 
الليبية لتساهم في حل مشاكل انقطاع 
الكهرباء في مدينة طبرق ومباقي مدن 

ليبيا.

بلدية شحات
تناقش دعم رجال األمن والوقوف 

معهم في تأدية واجباتهم

بو الخطابية 

يتابع سير العمل بمحطة 
طبرق الغازية

بلدية بنغازي  ُتنفذ األعمال الخرسانية للدور األول لمبنى محكمة شمال بنغازي 



من   بعدد  اوب��اری  بلدية  عميد  التقى 
األندية  منتسبى  من  الرياضيين  قدامى 
الرياضية  بمنطقة الوادي للتباحث حول 
اإلرتقاء  تدعم  التي  القضايا  من  جملة 
الرياضية  األن��ش��ط��ة  جميع  بممارسة 

مناقشة  اللقاء  تناول   حيث  بالمنطقة 
العام  الملتقی  إلق��ام��ة  االس��ت��ع��دادات  
لقدامى الرياضيين الُمزمع عقده خالل 
بلديات  بأحد  الُمقبلة  القليلة  الفترة 

الوادی .

البلدية  عميد  من  الحضور  وطالب 
البلديات  ب��اق��ی  م��ع  التنسيق  ض���رورة 
النواة  يُمثل  ال��ذی  الحدث  هذا  إلنجاح 
بمختلف  الشباب  كافة  لدعم  الحقيقية 
األندية الرياضية بجميع بلديات الوادی.

أقيم بقاعة المؤتمرات بكلية اإلقتصاد 
ببلدية  ال��م��رق��ب  ج��ام��ع��ة  وال���ت���ج���ارة 
الخمس  أه��ال��ي  معايدة  حفل  الخمس 
بدعوة  تجمعنا(   )الخمس  شعار  تحت 
الحكماء  ومجلس  الخمس  بلدية  م��ن 
األعمال  رجال  من  ومجموعة  واألعيان 

والحكماء   المشائخ  من  لفيف  وبحضور 
مختلف  م��ن  والنشطاء  واألك��ادي��م��ي��ي��ن 
المعايدة  حفل  تخلل   ، البلدية  مناطق 
تشيد  التي  الكلمات  من  العديد  إلقاء 
لمنظمة  تعريفي  وب��ع��رض  بالمناسبة 
الغير  الشاملة(  للتنمية  للوطن  )الوفاء 

لتوقيع  البلدية  اختارتها  والتي  ربحية 
التي  الخبرة  بيوت  كأحد  اتفاق  محضر 
بخبرات  لإلستعانة  ال��ب��ل��دي��ة   تسعي 
الدراسات والبحوث  كوادرها في مجال 

واإلستشارات العلمية.

القليلة  األي��ام  غ��ات  ببلدية  أقيم 
الماضية مراسم إجراء ق�رعة توزي�ع 
الص�م  وفئ�ة  اإلعاقة  ذوي  سي�ارات 
الت�ضامنية  ال��خ�����دم�����ات  ب�مكتب 
الت�ضامن  لصندوق  التاب�ع  غ�ات 
أوب�����اري  الهي�ئة  ف��رع  اإلج��ت��م��اع��ي 
وال�����ذي ي��ض�����م م��ك��ات��ب خ�����دم��ات 

التض�امني�ة " غ�ات - العوي�نات.
القرعة  إج����راء  م��راس��م  ح��ض��ر 
لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس 
غات  السيد إبراهيم الخليل ومدير 
فرع  االجتماعي  التضامن  صندوق 
الجنوب وأعضاء الصندوق واللجنة 

الطبية بالفرع .

لمشروع  المنفذة  الشركة  ب��اش��رت 
إنشاء الطريق المزدوج الرابط من جزيرة 
القاسي حتى جزيرة الشريف  أعمالها 
البنية التحتية  للمشروع  في استكمال 
الذي توقف العمل به  المدة الماضية 

إلدراج��ه ضمن  الموافقة  لتأخر  نتيجة 
مكتب  جهود  وبعد   ، ال��ع��ام  المخطط 
وجهاز  طرابلس  العمراني  التخطيط 
والمرافق  اإلسكان  مشروعات  تنفيذ 
باشرت  أبوسليم  بلدية  مع  وبالتنسيق 

الشركة المنفذة أعمالها مباشرة ، حيث 
سيتم العمل بهذا المشروع علي مراحل 
االنتقال  قبل  مرحلة  كل  من  واإلنتهاء 
لألخيرة خصة  وأن المسافة طويلة وال 

تتسبب في إزالة كل الطريق .

7 بلديات
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دعمًا لألنشطة الرياضية 

بلدي أوباري يلتقي بعدد من  قدامی الرياضيين

تحت شعار الخمس تجمعنا حفل معايدة ألهالي المدينة

صندوق التضامن االجتماعي غات ُيجري قرعة لتوزيع سيارات خاصة بذوي اإلعاقة 

عن  أوجلة  البلدي  المجلس  عضو  عقدت 
االقتصادية  التنمية  لجنة  رئيس  المرأة  فئة 

ل��ل��م��ش��روع��ات  ال��س��ي��دة 
ف��ض��ي��ل��ة ص���ال���ح ب���ت���رون 
اج���ت���م���اع���اً  م��وس��ع��اً مع 
م��ن��س��ق ق���ط���اع ال���زراع���ة 
أوجلة  الحيوانية  وال��ث��روة 
المهندس / فتحي الباشك 

واالستفادة من خبرته  في  للتشاور  وذلك   ،
مع  اجتماعاً  عقدت  كما   ، الزراعي  المجال 
مسؤول الشؤون القانونية ببلدية أوجلة السيد 
السيد  القانوني  والمستشار  بترون  عبدالله 
عقود  بنود  لدراسة  وذل��ك   ، العلواني  أحمد 
الواحات كما قامت  بمنطقة  المصانع  انشاء 
المجلس  أعضاء  باستقبال  بترون  السيدة 
ن��ق��اش حول  ال��ب��ل��دي ج��ال��و وع��ق��دت جلسة 
والسيدة  الشحاتي،  أحمد  السيد  مع  األم��ر 
م��ب��روك��ة ش��ح��ات، وب��ح��ض��ور أع��ض��اء لجنة 
كافة  عرض  بغرض  وذل��ك  جالو،  االستثمار 
اآلراء والتوصيات التي وضعها رجال القانون 
النقاش  طاولة  على  الزراعيين  والمهندسين 
قبل  من  عليه  المالحظات  وإض��اف��ة  لوضع 

الحضور. 
وزارة  أطلقتها  ال��ب��ادرة  ه���ذه   أن   ي��ذك��ر 
في  الواحات  بلديات  في  والتجارة  االقتصاد 
شهر ديسمبر من العام الماضي وهم  إنشاء 
ومصنع  ج��ال��و،  الطماطم  معجون  )مصنع 
أوجلة(  الرب  وصناعة  التمور  وتعبئة  تغليف 
أعضاء  رف��ق��ة  ب��ت��رون  ق��ام��ت  أن  بعد  وذل���ك 
المجلس البلدي جالو السيد أحمد الشحاتي 
والسيدة مبروكة شحات، بزيارة للهيئة العامة 
لدعم اإلستثمار بطرابلس، والتي كان لها األثر 
المصنعين  أنشاء  عقود  أب��رام  في  االيجابي 

ببلديات الواحات.
وذكرت السيدة بترون بأن هذه المشروعات 
الثالث  ال��واح��ات  م��دن  بخدمة  تقوم  س��وف 

أوجلة وجالو واجخرة، وسوف توفر اآلتي:
1 - خلق فرص عمل ألهالي البلديات في 

مختلف االختصاصات.
2 أنتاج وتوفير السلع الغذائية بمواصفات 
فنية وفق المعايير الدولية واآلمنة لالستهالك 

اآلدمي.
استنزاف  من  الحد  في  المساهمة   -  3
ال��ع��م��ل��ة ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ح��وي��ل وال��م��خ��ص��ص��ة 

لالستيراد. 
سيارات  لسائقي  عمل  فرصة  توفير    4  

النقل الخاصة بالبلديات.
5 - الحد من الهجرة الغير الشرعية

6 - تشجيع األهالي على ممارسة األنشطة 
التي تقام على أنتاج الطماطم والتمور

 7 - نقل وتوطين المعرفة وإدخال التقنية 
الحديثة في صناعات األغذية.

 

أوجلة - وجالو خطوات إلنشاء 
مصانع منتجة بالواحات

بالتنسيق مع بلدية بوسليم 

مباشرة العمل في مشروع الطريق المزدوج الرابط  بين جزيرتي القاسي والشريف 
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ثقافية

■ بقلم: حسين نصيب المالكي 
لجين هويدي كاتبة ليبية صغيرة السن 
الخاطرة  تكتب  2000م  سنة  مواليد  من 
لها  ص��درت  االع��دادي��ة  في  كانت  ان  منذ 
األول��ى  روايتها  للثقافة  العامة  الهيئة  عن 
واقعية  حكاية  وهي  سنة 2018م  )غربة( 
بطلة  لنهلة  تهديها  الليبي  المجتمع  م��ن 
والي  الرواية  في  الشخصيات  وكل  الرواية 
كل من دعم موهبتها تحكي فيها قصة نهلة 
الفتاة الصغيرة التي نفرت صديقاتها منها 
وابتعدن عنها كما فقدت والدها فجأة وهي 
شيء  كل  هو  ال��ذي  وال��ده��ا  المدرسة  في 
البيت  من  تعيش وسط محيط  في حياتها 
نبذنها  اللواتي  المدرسة  في  والصديقات 
فقدانها  ت��ع��وض  وح��ت��ى  ب��ال��غ��رب��ة  وت��ح��س 
لوالدها احبت شابا واعطته نفسها حملت 
طفلته  واخ��ذ  تركها  انه  غير  وتزوجته  منه 
في  اجنبية  ف��ت��اة  م��ن  ه��ن��اك  وت���زوج  منها 
وقعت  بينما  األمريكية  المتحدة  الواليات 
هي في نفس الخطأ من جديد والذي تكرر 
آخر حتى هو  الثانية مع شاب  للمرة  معها 
رواي��ة  كذلك  هو  عنها  وابتعد  منه  حملت 
اسلوبها بسيط رومانسية تغرق في كثير من 
من  اتمنى  كنت  والنحوية  اللغوية  األخطاء 
ادارة النشر تكليف مدقق لغوي لهذه الرواية 
ومراجعتها حتى تصبح صالحة للنشر لكنني 
لست ادري كيف نشرت هكذا بما عليه عليه 

دون تصحيح ومراجعة هكذا .
تعقل  ودون  ادراك  دون  ال��ف��ت��اة  ت��ك��رر 
خطأها األول وتمارس المراهقة بال مباالة 

ومع شاب ثان وتحمل منه ايضا..
الرواية جيدة وممتعة ولكن عادها عدم 
المراجعة لصفحاتها وعدم التدقيق اللغوي 

لها

للدراسات  العربية  المؤسسة  ع��ن   
بيروت،  اللبنانية  العاصمة  في  والنشر 
ص��در ك��ت��اب ج��دي��د ل��ألدي��ب وال��روائ��ي 
الليبي "إبراهيم الكوني" بعنوان )تجليات 
سلسلة  ض��م��ن  وذل���ك  ال���وب���اء(  سجين 
متون، ويحتوي الكتاب على مجموعة من 
فترة  أثناء  الكاتب  كتبها  التي  المقاالت 
جائحة  إنتشار  ج��راء  الصحي  الحجر 

كورونا في العالم. 

مكتب الثقافة بسرت ينظم الصالون الثقافي فى جلستة )32(

المواطن 7000 

نظم مكتب الثقافة ببلدية سرت  الخميس 
الثانية  الجلسة  الثقافة  مكتب  دي��وان  بقاعة 
والثالثين للصالون الثقافي بسرت بعنوان )دور 

البيئة اللغوية في فهم التغيرات الصوتية( .
وأدار الجلسة د. محمد أبوشعالة، وقدمها 

الدكتور إسماعيل عبدالناصر.
عرضا  الناصر  عبد  إسماعيل  د.  وق��دم 

دور  ح��ول  المحاور  عديد  تضمن  م��ص��ورا، 
البيئة اللغوية في فهم التغيرات الصوتية في 
البيئة  إلى  وتطرق  المتداولة،  النظرية  ضوء 
تاركاً  ال��دالل��ة،  تحديد  في  ودوره���ا  اللغوية 
اللغة  نطاق  خ��ارج  آخر  سياق  أم��ام  المجال 
واألصوات إنه السياق غير اللغوي أو المسرح 

اللغوي من مكان وزمان وحركات ولهجات.

ذلك الصباح بالذات نهضتُ متثاقاًل بطئ الحركة 
أفرطت  أني  السبب  كان  ربما  التفكير،  مضطرب 
ُفي تناول عشائي ليلة البارحة، لكن واجبي الوطني 
المقدس حتم على أن أبلّغ السلطات المعنية باألمر 
حتى تتخذ بشأني ما يلزم من إجراءات كما يحدث 

في مثل هذه الظروف . 
توجهت إلى مبنى وزارة "الرقابة على تصرفات 
بقرار  أنشأت  التكوين  األف��راد" وهى هيئة حديثة 
ما  متابعة  ف��ي  مهامها  تنحصُر  مباشر،  رئ��اس��ي 
قد يطرأ علينا نحن الرعية من تغيرات قد تضر 

بسالمة الوطن المفدى .
تفحصني  أن  وب��ع��د  ب��ال��دخ��ول،  اإلذن  طلبُت 
الحارس ُالشاب القوى البنيان بعينيه الزجاجيتين 
الالمعتين كعيني صقر سمح لي بذلك، بعد أن زرع 
في راحة يدي جهاز التحكم عن بعد، وهذا يعني 
يوجهوا خطواتي  أن  المبنى  باستطاعة حراس  أن 

حسب األوامر الصادرة إليهم .
��� "أنت المواطن 7000 .. يمكنك الدخول اآلن 

."
بي،  تستبُد  الموقف  وره��ب��ة  ُم���ت���ردداً،  دخ��ل��ت 
فقد كنت ُفي مكتب "الرقيب العام على تصرفات 
الغابرين منذ  بتعبير أجدادي  يعني  األفراد" وهذا 
ألف سنة أو يزيد أني أدخُل عرينَ األسدِ شخصياً . 

��� "المواطن 7000، لديك ما تخبرنا به ؟ "
ُفي  اندفع  وأن��ا  َشجاعتي  ُأط��راف  استجمعت 
مقتضبة سريعة كطلقات مسدسات الرصاص  جمل ٍ

القديمة :
غير  على  اليوم  استيقظت  لقد  "نعم سيدي،   ���
تناول  في  ُالبارحة  أفرطت  أن��ي  اعترف  عادتي، 

العشاء . 
نهض الرجل، تفحصني بروية، دار حولي مرتين 

قبل أن يتوجه لي بالكالم : 
نتوقع من مواطن صالح  نكن  لم  ذلك،  نعرف   �
في  العشاء  الدولة،  قوانين  على  يتمرد  أن  مثلك 
البقرة  جبن  وقطعة  خبز  رغيف  يتجاوز  ال  دولتنا 
الدولة،  م��زارع  إنتاج  من  زيتونات  وخمس  البلهاء 
هذا كل شئ، فبأي حق تنتهك القانون يا 7000؟

ضعف  ُب��ن��وب��ة  أحسست  رج���الي،  تحملني  ل��م 
فجلست على مقعد الجلد الوثير فيما كان العرق 

يغسل وجهي كما لم يفعل من قبل : 

� اعذرني سيدي، إنها "النفُس األمارةُ بالسؤ ".
بالدهشة هذه  امتأل  وقد  بي من جديد  أحاط 

المرة : 
��� "من أين أتيت بهذه العبارة؟ هل تقرأ كتباً ال 

نعرف عنها شيئاً؟ 
ُاألم���ور  وت��ط��ورت  عقاله،  ُم��ن  الغضب  انفلت 
الغرفة  امتألت  وجيزة  برهة  وبعد  األس���وأ،  إل��ى 
فيما  الكذب،  كشف  جهاز  وأُحضر  بالمحققين، 
لشركائي  ص���وراً  تبث  التلفزيون  محطات  كانت 
ص��وراً  وتنشر  المشهود،  ال��ج��رم  ف��ي  المحتملين 
ملونة لوجهي الكالح متمنيًة أن يوفق الله السلطات 
في تطهير المجتمع من بقايا العصر الذي مضى، 
معلنًة جائزة مغرية لمن يتطوع بمعلومات إضافية 

عني .
تلك  ُف��ي  كنت  فقد  المواطن 7000  أن��ا،  أم��ا 
قبل  من  جراحي  ُلتدخٍل  أخضع  بالذات  اللحظة 
وكان  الطبية،  االستخبارات  هيئة  جراحي  أفضل 
إثبات  الوقائي بشحمه ولحمه شاهد  األمن  مدير 

على ما يحدث :
� وجدنا هذه داخل دماغه يا سيدي .

على  ق��درة  دون  يحدث،  ما  ُوأرى  أسمع  كنت 
ج��راء  م��ن  بالغثيان  إحساسي  ورغ��م  المشاركة، 
ودهشة على  رائحة األدوي��ة، فاني الحظت ُغضباً 

وجه السيد الماجد :
ووفيات  الفريد  العقد  قديمة؟  "معلومات   ���
هذه؟  وما  الغابر،  الزمن  شعراء  وأسماء  األعيان؟ 
صورة باهتة لفتاة جميلة؟ هناك حروف ال أستطيع 

قراءتها، اقرأوها لي .
أجهزة  بأحدث  الغرفة  فامتألت  السيد،  صاح 

تحليل الخطوط، وبعد برهة كانت النتيجة : 
� إنها هذه العبارة يا سيدي "إلى حبيبي الذي ال 

يفارُق أصابعي ".
الجراحية،  العملية  انتهت  ال��ح��د  ه��ذا  عند 
باألدلة  التحقيق، وواجهوني  إلى غرفة  وعادوا بي 
الدامغة، فيما كانت البرامج اإلذاعية تتساءل عن 
معنى "حبيبي الذي ال يفارُق أصابعي" بينما كانت 
تصور  المدينة  ش���وارع  ف��ي  المضيئة  اإلع��الن��ات 
كريه  هالمي  سائل  منها  يخرج  معدنية  أصابعاً 
"كريم  العريض  بالخط  تحتها  كتب  وق��د  المنظر 
حبيبي يجعل أصابعكم أكثر لمعاناً"، أما المنظرون 

فقد  الرسمية  المؤسسة  وفالسفة  الحكوميون 
أعلنوا في بيانٍ موجز أن مفردة "حبيبي" هي كلمة 
عن  للتعبير  سنة  ألف  منذ  تستعمل  كانت  قديمة 

"لحظات الضعف اإلنسانية البلهاء ".
في الوقت الذي اصدر فيه الرقيب العام قانوناً 
عاجاًل يحّرم فيه تداول هذه الكلمة وحتى كتابتها 
على جدران المراحيض العمومية باعتبارها رجس 

من عمل شيطان األلفية التي مضت .
اال ان ال��ص��دى األب����رز ك���ان "ل��ع��الم��ة ال��دول��ة 
ذاك��رت��ه  ُغ��ذي��ت  آل��ي  نصف  رج��ل  وه��و  المبرمج" 
وُطلب  األولين،  عن حضارات  المعلومات  بماليين 
منه رسمياً أن يصدر بياناً يفسر فيه هذه العبارة 
واحدة  من صفحة  كتاباً  ألف  أن  فكان  الغامضة، 
يفارق أصابعي" هي  الذي ال  "حبيبي  إن  فيه  قال 
ماركة تجارية ذات صيغة أدبية بعض الشئ تعني أن 
األصابع المعدنية ال تفارق اليد، أما كلمة " حبيبي" 
المتخمة  قواميسه  في  نظيراً  لها  يجد  فلم  ذاتها 
األول��ى، على  الحضارة  انقرضت منذ عصر  ألنها 
تعني  إنها  ق��ائ��اًل  لها  ج��دي��داً  تعريفاً  اق��ت��رح  أن��ه 
"صانعي"، مستنداً على أن األصابع المعدنية التي 
تفارق  األخ��رى، وال  تُصنع هي  بها  نتمتع  أصبحنا 
الواحد منا حتى يصدر األمر بتفكيكه وتحويله إلى 

مخازن الدولة المجيدة .
وهكذا كان .. 

أصبحت "حبيبي" كلمة ًجديدة تعني "صانعي"، 
احتفال  في  إحراقها  تم  فقد  الثمينة  ذاكرتي  أما 

رسمي مهيب، 
طراٍز  أحدث  على  مبرمجة  بذاكرة  واستبدلت 
األفذاذ،  صانعينا  اقصد  "أحباءنا"  معامل  أنتجته 
على أن المستفيد األكبر من كل هذا الضجيج كنت 

أنا. 
أنا المواطن 7000 الذي صرت ُعبداً صالحاً 
يتناول عشاءه دون تأخير ويحمد الدولة دون توقف، 
ويؤمن تماماً أن كلمة " حبيبي" هي كلمة قديمة 
المبرمج  ال��دول��ة  ع��الم��ة  ق��وام��ي��س  حسب  تعني 

"صانعي"، 
بالسؤ،  اإلم��ارة  النفس  تلك  وقت  كل  في  العناً 
تلك  الحنون  األم  إلى  األم��ر  استدعى  إذا  ملتجئاً 
الذائعة الصيت المدعوة دائماً "وزارة الرقابة على 

تصرفات األفراد ".

قراءة في رواية غربة 

تجليات سجين الوباء 

■ بقلم: الصديق بودوارة

وزارة  دي�����وان  م��ن��س��ق  ع��ق��د 
المعرفية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
ب��ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة أس��ام��ة 
ضم  بمكتبه  اج��ت��م��اًع��ا  ب��رك��ة، 
الصفاء  لشركة  العام  المفوض 
والمؤتمرات  المعارض  لتنظيم 
الشربيني،  ربيع  والمهرجانات 
السياحة  وزارة  دي��وان  ومندوب 
ب��ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة أس��ام��ة 
إدارة  وم����دي����ر  ال����ف����اخ����ري، 
المهرجانات والمناشط الثقافية 
قسم  ورئ��ي��س  ال��ع��ري��ب��ي،  خليل 
مكتب  ومدير  العامة،  العالقات 

منسق الديوان.
ه���ذا وت���م خ���الل االج��ت��م��اع 
ثقافي  فني  وفد  زي��ارة  مناقشة 
م�����ص�����ري؛ إلق�����ام�����ة ع�����روض 

بمدن  وغنائية  مسرحية  فنية 
المنطقة الشرقية، خالل الفترة 
ال��ق��ري��ب��ة ال��ق��ادم��ة، ك��م��ا ت��ن��اول 
والترتيبات  اإلج��راءات  النقاش 
وإع��داد  الفني  الوفد  الستقبال 
برنامج حافل لهذه الزيارة الفنية 

الثقافية في بعض مدن المنطقة 
ال��ش��رق��ي��ة، وذل����ك ب��ع��د ع��رض 
المهرجانات  إدارة  على  الخطة 
وال���م���ع���ارض ب����ال����وزارة وأخ���ذ 

األذونات الالزمة إلقامتها.
وخلص االجتماع إلى التأكيد 

ع��ل��ى أه��م��ي��ة وع��م��ق ال��ت��ع��اون 
الشعبين  بين  والفني  الثقافي 
لهذين  لما  وال��م��ص��ري،  الليبي 
روابط  من  الشقيقين  القطرين 
اج��ت��م��اع��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة وع����ادات 

وتقاليد مشتركة. 

ديوان وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية يستعد الستقبال وفد فني 
ثقافي مصري إلقامة عروض فنية مسرحية وغنائية 
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

قصيدة السكر 

شكرا أخطائنا

وألِني َما ُعدُت أراَك 
أحَببُت ِغيابَك َبل أكَثر

*   *   *
َفِلُمَدِة َشوِقي َلذُتَها 
كالَقهوِة بَقليِل الُسَكر

*   *   *
ال َتِقِس الُحَب ِبُلقَياَنا 
إْذ بالُحِب وليُد الَمهَجر

*   *   *
فالوطُن َيظُل ُهو الوطُن 

َقلُب لُمِحبِه َما أنَكر
*   *   *

والِطفُل َيعوُد إلي أِمِه 
و الُحُب بأوَصاِلِه َيكَبر

*   *   *
والِخلُّ َخِليُلُه ِفي َقلِبِه 

إْن أقَبَل أو َحتى أدَبر
*   *   *

لن َننَسى ِخاًل لغيابه  
إْذ َكان بغَياِبِه ُمعَذر 

*   *   *
والقلُب الَخافُق مسروُر 

قاَل األفضُل أال أقَبر
*   *   *

فالموُت ُسكون للصوِت 
والشوُق بداخلَنا أخَبر

*   *   *
ال ُيخمد زلزاُل الُحب 

ما ولَد الُحب لكي ُيطَمر
*   *   *

الحُب جماٌل وصفاٌء 
الحُب فؤاًدا قد َطَهر

*   *   *
ما أجمَل عيًنا قْد باحْت 

ما أجَمل قلًبا قْد أظَهر
*   *   *

دّق ودّق بكٍل سخاٍء 
نطَق الُحب بشكٍل أمَهر

*   *   *
ال أجمُل من نهِج الُحِب 

نهُج الحِب العالَم أبَهر
*   *   *

سبحاَن الخالِق موالَنا 
ُسبحاَن الُمبدع إذ َصور

*   *   *
صّل الله على َسيدنا 
أصُل الُحب شعاُع أنور

شكرًا أخطاؤنا
تلك التي اقترفناها بدون قصد أو حتى بقصد 

أحيانًا!!
كلها  ليست  األزه����ار  أن  عّلمتنا  ال��ت��ي  ت��ل��ك 

فّواحة،وأنه ليس كل سراب نهايته واحة...
حروف  الحياة،ورسم  إم��الء  أخطاؤنا  علمتنا 
األوق���ات  ف��ي  إلتقينا  ال��ب��ش��ر،  م��ع  ال��ع��الق��ات 
من  نظنهم  ُكنا  أشخاص  مع  الخطأ  واألماكن 
ما  ك��ل  ليس  أن��ه  حينها  وعرفنا  الصالحين، 

نسمعه صدق ولو كان معه القسم...
نزّيُنه  للناظرين،  متحفًا  ألخطائنا  لنصنع 
بجرأتنا،تهوِرنا،حماقاِتنا وغفلِتنا،فلوالها لما 
أدركنا الصواب،وُفّتَحت أمامنا كل تلك األبواب 

من خيرة ويقين...
أال تستحق أخطاؤنا كل األحترام!!

■ بقلم: محمد ساسي العياط 

■ بقلم: عبدالرحمن السنيني

أقُسو علّي 
■ بقلم: أمير الكردي 

من  خالطُت  وم��ا  القسوة،  أع��رُف  ما  على 
عندما   .. عليَّ مّني  أقَسى  أجد  لم  ُقساٍة؛ 
الغضب  تربة  ف��ي  االك��ت��ئ��اب  شعور  يتوّلد 
أخرج  تُعَقل،  ال  بطريقة  أنهشني  الخصبة؛ 
لي  يُشيح  ب��ُزه��د،  سيارتي  أق���ود  للشارع 
معي  يُخطئ  م��رة،  من  أكثر  بوجهه  الموت 
كرسّيه  إال  القيادة  من  يعرف  ال  "سنكوح" 
وسجائر "الجونتا" و"البافرا".. ويمضي في 

سبيله وهو يشتم.

أشتم  وأن��ا  اآلخ��ر في طريقي،  أن��ا  أمضي 
الرصيف  أشتم  ونفسي،  والناس  الشوارع 
أشتم  ال��ب��ن��زي��ن،  محطة  وع��ام��ل  وال��خ��ّب��از 
أال  أقسم  ال��ذي  والتكييف  والنار  الحرارة 

يشتغل.

عند الغداء، آكل الفلفل بنََهم، الفلفل الذي 
ال أحتمله، أحرُق لساني وبلعومي ومعدتي 
مّرة  فأعاقبني..  ُحرقة،  تقفز  التي صارت 

على حزني وَعشًرا على غضبي.

األيمن  جانبي  على  وسادتي..  على  أرتمي 
فيه،  التنفس  المعلول  ألنفَي  يسع  ال  الذي 
وتنبض  تنفسي،  يضطرب  حتى  أخنقني 

عروق دماغي، وتفيض عيناي بالماء، كما ال 
يُمكن لمخلوٍق قط أن يفعل بي.

سيجارة فثالٌث فِتسع.. كما تُضرم النار في 
اإلسفنج أفعل برئتاي، غيَر مكترث لضغط 
الماء  لقنينة  حاجتي  وال  السّكر  وال  ال��دم 

رغم قربها..

أُخِبُرني
أنه حرٌي بي أن أُنِقَذني

ولكنني على الدوام أُعاقبُني
وأقسو علّي.

أعتذر 
بقلم: مروى آدم حسن

رق  أعتذر للُطّ
التي لويُت أعناقها

لكي تستقيم لي
أعتذر للشوارع التي قطعتها

لكي أجدني
أعتذر للظالل

التي أرهقتُها بإسقاطاتي الغبية
أعتذر للشمس 

ألنني أُخاِت�لُها

وأفتُح لها، 
ُكّل يوٍم، 

نافذًة في قلبي
وهي ترُكُض

بثوبها األصفر 
لتختبئ

خلف بساتين التُّف�اح
ودوالي العنب

وتتركني
وعقلي ُمختمٌر

بأفكار الشروق.. 
أعتذر للنافذة 
ألنني أفتحها 
على الخيبات 
التي يواربُها 

في عينّي، دائما
أمٌل كّذاب.. 

أعتذُر للغروب 
ألنني ضّيعُت طريقه

وتاه عّني
وأعتذر لليأس 

ألنه يأتي إلى قلبي 
وال مقاعَد شاغرة

ليشغلها.. 

عزيزي محمد 
اللقاء  بعيد  يا   .. محمد  عزيزي 

كنى.. والسُّ
ا، ف���ي ي��وم��ي  أف���ت���ق���دك ج�������ّدً
الجامعي األول؛ الناس هنا غريبو 
األطوار، نظراتهم حادة، يتخذون 
المكياطة والنسكافيه دلياًل على 
جزًءا  يشربون  والتحضر،  الكبر 
القاعة،  وآخر في  الكلية  في فناء 
رافعين  أخرى  فوَق  رجال  يضعون 
رؤوس���ه���م ن��ح��و األع��ل��ى ب��زاوي��ة 
ال  تكاد  منخفضة   أصواتهم   ،90
فشديدوا  األس��ات��ذة  أم��ا  تسمع؛ 
أب����ًدا،  ال���م���راس، ال ي��ض��ح��ك��ون 
طاولة  يشبه  ش��يء  على  يقفون 
بقليل،  مقاعدنا  من  أعلى  الكعك 

تذهب  غريبة  أشياء  ويشرحوَن 
الشيرة، أسلوبهم جاف، يتحدثون 
كأّن عليَك أن تدفع ثمن معاركهم 
التي  يوحّنا  القّديس  فرسان  مع 
أوصلتهم إلى مرتبة محاضر، كلمة 
جريمة  تعتبر  هنا  وأستاذ(  )أبلة 
يمر  ل��ن  ال��ق��ان��ون،  عليها  يعاقب 
ستدفُع  الكرام،  م��رور  لها  لفظك 
الضريبة بموشح يتخلله بطوالت 

ومالحم..
سوى  هنا  الخاطر  يسر  شيء  ال 
الكفيتيريا، بها أطعمة ومشروباٌت 
مبتسمون،  لطفاء  أصحابها  عّدة، 
ول���دي���ه���م ق����ه����وة س��ب��ي��س��ي��ان 
م��ّرة  ذات  عنها  حدثتني  ال��ت��ي 

ال��ذي  اإليطالي  والكابيتشينو 
األغاني  يشغلون  أنهم  كما  تحبه، 

التي أحّبها ..
لنتأمل  معي  ت��ك��ون  أن  تمنيُت 
ا إذ تطل الكلية عليه..  البحر سوّيً
ولست  يعنيَك  ال  هذا  كل  أن  أعلُم 
مشغوٌل  أنك  كعلمي  ألمره،  مهتما 
بك  أطمئن  أن  أردت  لكنني  اآلن، 
أحٌد  مّر  كلما  دائًما،  اعتدُت  كما 
حسبته  كحلّي  قميًصا  ي��رت��دي 

أنت، أرّدد كلما هّف علّي طيفك: 
حتى وانت مو ياآلي ,, 

      داير غالك ياغالي ونس

■ بقلم: آمنة محمود 
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جرت في هذا الموقع معركة يوم 30 
الكولونيل   � قوات  �ضد  1922م   � مايو 
في  قواعدها  من  المتحركة   � بيللي   �
الى  المؤدية  الطرق  نحو   ، العزيزية 
غريان ، في بئر كوكه � وفندق الشيباني 
� والوديان الواقعة جنوب غربي غريان 
� وذلك للسيطرة على المنطقة الواقعة 
بين بئر ترينه وسيدي السايح لحماية 
الجناح االيسر لقوات � بيساوي � وشغل 
العزيزية  منطقة  ف��ي  المجاهدين 
وغريان بمعارك جانبية ، حتى تخفف 
مواجهة  في  ومشاركتهم  ضغطهم  من 
ح��رك��ة ال��زح��ف ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي ك��ان 
تلك  في  غراسياني  الجنرال  يقودها 

االيام ضد الجيوش )المحرر (

صبراتة  مدينة  في  الموقع  هذا  يقع 
العديد  الموقع  هذا  ويضم   � التاريخية 
، ومن  والبيزنطية  الرومانية   � من االثار 
وقد   ، االث��ري  المدينة  مسرح  اهمها 
مواقع  ضمن  2016م  ع��ام  ف��ي  اص��ب��ح 

التراث العالمي )المحرر( 

)معلم من مدينة(

)من معارك الجهاد(

في مثل هذا الشهر � مايو 
من عام 1922م 

)بئر كوكه � العزيزية طرابلس(

موقع صبراتة االثري

بأن   " طاهر  عبدالجواد  سالمة   " أنا  أعلن 
االس��م  وب��اض��اف��ة  بالكامل  الصحيح  أس��م��ي 
الرابع هو "سالمة عبدالجواد طاهر سالمة" 
وليس كما ورد خطأ بسجالت السجل المدني 
التميمي - ورقة العائلة رقم )10454( ورقم 

قيد )703349(.
--------------------------

" بأن  المرتضي  " عبدالله حسين  أنا  أعلن 
تاريخ ميالدي الصحيح هو عام 1958م وليس 

كما ورد خطأ بسجالت السجل المدني.
--------------------------

أنا " ناجيه الجالي أرحيم المزيني "  أعلن 
1964م  عام  هو  الصحيح  ميالدي  تاريخ  بأن 
وليس كما ورد خطأ بسجالت السجل المدني 

درنة.
--------------------------

بدر  سليمان  عبدالله  سليمان   " أنا  أعلن 
"عبدالله  هو  ألبني  الصحيح  األس��م  ب��أن   "
خطأ  ورد  كما  وليس  ب��در"  عبدالله  سليمان 
ب��س��ج��الت ال��س��ج��ل ال��م��دن��ي درن���ة "ف��اض��ل 
بورقة  للثابت  وفقا  ب��در"  عبدالله  سليمان 

العائلة رقم )632558/22704(.

تصحيحات في السجل المدني
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حوادث

بسبب التعاطي  
اشعل النيران بمنزل شقيقه حتى فارق الحياة متفحمًا

لخالفهم على قطعة أرض 
يخطتفون طفاًل ومديرية أمن بنغازي تحرره وتعيده لوالده

الديوان / خاص 
القبض على  ب��ن��غ��ازي  أم��ن  م��دي��ري��ة  أل��ق��ت 
الفطر  أيام عيد  أول  أخيه عمًدا  قتل  شخص 
المبارك ، بواسطة أدوات حادة وقام بإسعافه 

وإخفاء األدوات المستخدمة في الجريمة.
تصريحات 

لها  بيان  ف��ي  المديرية  قالت  جانبها  م��ن 
التواصل  موقع  على  الرسمية  صفحتها  عبر 
العمليات  غ��رف��ة   : إن  فيسبوك  اإلجتماعي 
الرئيسية تلقت معلومات تفيد بدخول شخص 
تعذيب  آث��ار  عليه  ال��ج��الء  مستشفى  متوفى 

وكسور.
قسم  رئيس  أصدر  فقد  المديرية  وبحسب 
التحريات العامة الرائد فوزي الفايدي تعليماته 
إلنتقال أعضاء التحريات وجمع أكبر قدر من 
هوية  على  والتعرف  الواقعة  عن  المعلومات 
الشخص المتوفي والذي يُدعى )ح.و.ح( مواليد 

1967 ليبي الجنسية.
بأن  أف��ادت  التحريات  أن  المديرية  وذك��رت 

 1962 مواليد  من  )م.و.ح(  المدعو  شقيقه 
وإسعاف  مركبة  بإستيقاف  قام  الجنسية  ليبي 
شقيقه إلى مستشفى الجالء لكن الحظ أعضاء 
اإلرت��ب��اك  ع��الم��ات  المسعف  على  التحريات 

وتفوح منه رائحة يشتبه أنها رائحة خمر.
القاتل والمقتول في حالة ُسكر

وأشارت المديرية إلى  أنه تم ضبط شقيق 
قائاًل  بالجريمة   اعترف  والذي  عليه  المجني 
بأنه هو وشقيقه  شِربا مواد مسكرة صبيحة 
مشادة  بينهما   وحدثت  المبارك  الفطر  عيد 

كالمية واشتباك باأليدي فقام الجاني بضرب 
البناء  في  تستخدم  حديدية  بقطعة  شقيقه 
رجل  بكسر  وقام  فأس  أخذ  ثم  ومن  )قانطة( 
المجني عليه وطعنه بمقص عدة طعنات مما 
تسبب في وفاته  ليقوم بعد ذلك بدفن األدوات 
أخيه  ج��ث��ة   ال��ج��ري��م��ةوج��ر  ف��ي  المستخدمة 

)المجني عليه( خارج المنزل وإسعافه.
اتخذت  األمنية  األجهزة  بأن  البيان  واختُتم 
إلى  وأحالته  حياله  القانونية  اإلج��راءات  كافة 

النيابة العامة

الديوان / خاص
الجنائي  البحث  قسم  كشف 
ال��ت��اب��ع ل��م��دي��ري��ة أم���ن ب��ن��غ��ازي 
عثر  مواطن  قتل  جريمة  غموض 
على جثمانه محروقا بعدما كادت 

الجريمة تُقيد ضد مجهول.
جثة متفحمة

تصريحات لمديرية أمن بنغازي 
عبر صفحتها الرسمية عبر موقع 
التواصل اإلجتماعي الفيس بوك 
أفادت بأن قسم البحث الجنائي 
تلقى معلومات تفيد بنشوب حريق 
بمنزل بمنطقة اللثامة وبناًء على 
عميد  ال��ق��س��م  رئ��ي��س  تعليمات 
أعضاء  انتقل  بوشيبة  سليمان 

التحريات إلى مكان الواقعة.
عند  أن��ه  المديرية  وأض��اف��ت 
وصولهم عثروا على جثة مواطن 

الحريق  ن��ش��وب  ج���راء  متفحمة 
مستشفى  إلى  الجثمان  نقل  وتم 
انطلقت  إث��ره��ا  وع��ل��ى  ال��ج��الء 
الواقعة  بمكان  التحري  عمليات 
من قبل أعضاء البحث الجنائي.

وكشفت التحقيقات الستار عن 
جريمة قتل عمد كادت تنتهي على 

اختناق  نتيجة  طبيعية  وفاة  أنها 
ح��ي��ث أف�����ادت ال��ت��ح��ري��ات ب��أن 
الشكوك تدورحول شقيق الجاني 
كونه من ُمتعاطي المخدرات وإنه 
دائم مع أسرته ومع  على خالف 
المفرط  تعاطيه  بسبب  المتوفي 

للمخدرات.

ال��ق��ات��ل  ي��خ��ن��ق وال��دت��ه 
ويهددها بالقتل  

من  التحريات  أع��ض��اء  تمكن 
صوتي  تسجيل  على  ال��ح��ص��ول 
والمتوفي  القاتل  من  كل  لوالدة 
عليه  المجني  شقيق  قيام  مفاده 
بالقتل  عليه  المجني  بتهديد 
وخنقها  وال��دت��ه  على  والتهجم 
وتهديدها بالقتل وعليه تم إعداد 
ك��م��ي��ن ل��ل��ش��ق��ي��ق ال��م��ش��ت��ب��ه فيه 
بمنطقة اللثامة وضبطه واالنتقال 

به إلى القسم .
وخ����الل ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه أف��اد 
بأنه يدعى “ن.م.س” من مواليد 
ق��ام  ب���أن���ه  واع����ت����رف   1985
ينام  ك��ان  ال��ذي  للمنزل  بالتسلل 
البنزين  وسكب  عليه  المجني  به 
بإشعال  وق��ام  الغرفة  نافذة  عبر 

الديوان / خاص 
تمكن قسم التحريات العامة بمديرية 
أمن بنغازي من استرجاع طفل كان قد 
في  األش��خ��اص  م��ن  مجموعة  خطفه 
بنغازي بعد خالف مع والده حول قطعة 

أرض يملكها.
وق��ال��ت ال��م��دي��ري��ة ف��ي ب��ي��ان ل��ه��ا أن 
عن  أب��ل��غ  العمامي  رم��ض��ان  ال��م��واط��ن 
اختطاف ابنه عامر البالغ من العمر ست 
غذائية  مواد  محل  من  بالقرب  سنوات 

بمنطقة شبنة.
وأفاد المواطن بحسب بيان المديرية 
أن لديه مشكلة مع أشخاص يشك أنهم 
يمتلك  ك��ون��ه  اب��ن��ه  خطف  عملية  وراء 
منُذ  األشخاص  هؤالء  وأن  أرض  قطعة 
عنها  بالتنازل  الشاكي  يطالبون  فترة 

لصالحهم .  
تحريات 

ع��ل��ى ال���ف���ور أص�����در رئ���ي���س قسم 
تعليماته  بالمديرية  العامة  التحريات 

من  قدر  أكبر  وجمع  والتحري  بالبحث 
المعلومات عن األشخاص الذين تم ذكر 
أسمائهم من قبل الشاكي واإلنتقال إلى 
ي��ت��رددون  التي  واألم��اك��ن  سكنهم  محل 

عليها.
وأوضحت المديرية أنه  بعد االنتقال 
لمحل سكن هؤالء األشخاص تم مداهمة 
كل األماكن التي يترددون عليها ولكن لم 
وعِقب  األماكن  بهذه  متواجدين  يكونوا 
عن  التحريات  ألعضاء  معلومات  ورود 
بمنزل  الذكر  سالفي  األشخاص  تواجد 
االنتقال  تم  بمنطقة شبنة  البناء  حديث 
ومداهمة المنزل وتم العثور على الطفل 
عامر العمامي في غرفة مظلمة ال توجد 
داخل  وج��ود ألي شخص  وال  تهوية  بها 

المنزل.
االنتقال  ت��م  أن��ه  المديرية   وتابعت 
من  ت��ح��ري��ره  بعد  المخطوف  بالطفل 
وال��د  اب���الغ  وت��م  القسم  إل��ى  خاطفيه 
الطفل بأنه تم العثور عليه بصحة جيدة 
وتم عرض صور الخاطفين على الطفل 
وأفاد أنهم من قام بخطفه وتم تسليمه 
عن  ُم��س��ت��م��راً  البحث  والي����زال  ل��وال��ده 

الخاطفين.

الديوان / خاص
القبض  الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  القت 

على مدير المركز التجاري
سيدي  بمنطقة  الكائن  بنغازي(  أوف  )مول   
بالنظام  ألخالله  وذلك  بنغازي  مدينة  في  فرج 
بين  مختلط  حفل  بإقامة  الحياء  وخدش  العام 
والتقاليد  للعادات  منافي  ذلك  ويعد  الجنسين  

الليبية وتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف.
مخالفة لتعليمات إقامة التجمعات 

على  الرسمية  عبر صفحتها  نشر  بيان  وفى 
فيسبوك قالت اإلدارة العامة للبحث الجنائي أن 
: عملية القبض جرت بالتنسيق مع رئيس النيابة 
العامة مؤكدة أن  إدارة المركز التجاري أقامت 
لتعليمات  بالمخالفة  المكان  داخل  الحفل  ذلك 
إقامة التجمعات الكبرى والتي تنص على ضرورة 

أخذ االذن المسبق من اإلدارة بذلك.
والمؤسسات  األف��راد  العامة  اإلدارة  ونبهت 
عبر  معها  المسبق  التنسيق  ب��ض��رورة  ك��اف��ة 
مخاطبتها بكتاب رسمي قبل الشروع في إقامة 
أي تجمع بشري بغض النظر عن النشاط المراد 

منه.
المقام األول  ويأتي هذا اإلج��راء األمني في 
بحسب اإلدارة العامة للبحث الجنائي  كون مدينة 
بنغازي كسائر المدن الليبية التي خرجت لتوها 
األجهزة  على  يحتم  استثنائي  أمني  وض��ع  من 
للبحث  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  رأس��ه��ا  وع��ل��ى  األم��ن��ي��ة 
اختصاصها  ضمن  إج����راءات  ات��ب��اع  الجنائي 
حالة  على  خاللها  م��ن  تحافظ  وصالحياتها 
والذي  المدينة  تعيشه  الذي  األمني  االستقرار 

دفع الرجال دمائهم للوصول إليه.

الديوان / خاص
 أسفرت جهود قسم التحريات العامة التابع 
على  القبض  إلقاء  عن  بنغازي  أم��ن  لمديرية 
تداولته  فيديو  مقطع  في  ظهر  الذي  الشخص 
بعض الصفحات عبر موقع التواصل االجتماعي  
الفيس بوك والذي  أثار موجة غضب  بين رواد 
في  الماضية حيث ظهر  األي��ام  التواصل  موقع 
الفيديو شخص يقود سيارته  ويقوم  بمضايقة 
بها  والتحرش  لسيارتها  قيادتها  أثناء  سيدة 
بذيئة من سب   بعبارات   عليها  بالتعدي  لفظياً 

وشتم .
نشطاء  أيضاً  تداول  الماضية  الفترة  وخالل 
االجتماعي  التواصل  م��واق��ع  على  وصفحات 
مقطع فيديو يظهر فيه شخص على متن مركبة 
آلية نوع بي ام دبليو زرقاء اللون يقوم بمضايقة 
العام  اثناء قيادتها مركبتها على الطريق  سيدة 
ويقوم بالتلفظ بألفاظ بذيئة والبصق على تلك 

السيدة.
وفور ذلك بحسب بيان لمديرية أمن بنغازي 
بالمديرية  العامة  التحريات  أصدر رئيس قسم 
تعليماته بالبحث والتحري وضبط المركبة ومن 
يستقلها حيث باشر أعضاء التحريات بمهامهم 

بجمع أكبر قدر من المعلومات.
وبحسب المديرية فإن جهود التحريات أدت 
إلى التوصل لهوية صاحب المركبة ومحل سكنه 
بمنطقة الصابري فتم انتقال أعضاء التحريات 
إلى المنطقة وإعداد كمين له تم ضبطه بموجبه.
أنه   المديرية  بحسب  تبين  معه  وباالستدالل 
يدعى س.م.س من مواليد1994 واعترف انه 
مركبتها  تقود  وهي  السيدة  بمضايقة  قام  من 
والبصق على وجهها وشتمها بألفاظ بذيئة فتم 
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حياله وإحالته 

إلى جهات االختصاص.

  ألخالله بالنظام العام  
اإلدارة العامة للبحث الجنائي 
تقبض على مدير مركز تجاري

  مقطع فيديو لتحرش لفظي يثير موجة غضب 
ومديرية أمن بنغازي تلقي 

القبض على الفاعل 

في أول أيام العيد  

قتل شقيقه عمدًا واسعفه
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الديوان – ريميسا
أهدى الفارس الدولي عبدالوهاب 
م��ل��ي��ط��ان ل��ي��ب��ي��ا، ي���وم أم���س ال���ول 
في  جديدة  ذهبية  ق��الدة  الجمعة، 
بتونس  الدولية  البطولة  منافسات 

لقفز الحواجز 140.130.
وقّدم مليطان أداًء مميًزا في قفز 
الحواجز، أهدى من خالله ميدالية 
حسن  أك���د  ح��ي��ث  لليبيا،  ج��دي��دة 

استعداده لهذا الحدث الذي يشارك 
المغرب  فرسان  من  كبير  عدد  فيه 

العربي وفرنسا.
ك���ان ث��الث��ي ال��م��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي 
وحسن  أبوقرين  شاهين  المحيشي، 
اليوم  أي��ًض��ا  نجحوا  ق��د  المجراب 
جديدة  ميداليات  ث��الث  إح��راز  في 
ضمن  وب��رون��زي��ة”،  فضية  “ذهبية 
م��ن��اف��س��ات ق��ف��ز ال��ح��واج��ز وال��ت��ي 

تنظمها تونس من 12 حتى 15 من 
شهر مايو الجاري.

البطل  ف��وز  األول  ال��ي��وم  وع���رف 
البطولة  بذهبية  أبوقرين  شاهين 
ب��ت��ون��س، ارت���ف���اع 105/  ال��دول��ي��ة 

.110
الزواوي  إيهاب  بطلنا  أحرز  فيما 
فضية البطولة الدولية ارتفاع 105 

.110/

الماضي - ضمن  االثنين  يوم   – جرت 
الثاني  ال���دور  م��ن  المؤجلة  ال��م��ب��اري��ات 
 - القدم  لكرة  ليبيا  ك��أس  من  والثالثون 

مباراتان موزعة على ملعبان.
فعلي ملعب مدينة أجدابيا تمكن فريق 
إلى  التأهل  من  القدم  لكرة  األول  النصر 
الدور السادس عشرة من كأس ليبيا عقب 
تفوقه على فريق المروج بنتيجة )2-5(. 

وانتهي الشوط األول من المقابلة التي 
 " ف��رج  الطاهر   " الحكم  ص��اف��رة  قادتها 
أنتهى نصراويا بثالثية نظيفة، حيث بادر 
النصر بالتسجيل بواسطة مدافعه األيمن 
" فائز الشبخي " في حين عزز المهاجم " 
سالم روما " تقدم فريقه بهدف ثان، وذلك 
عن طريق ضربة راسية محكمة، فيما عاد 
" مجددا  الشيخي  " فايز  المدافع األيمن 
الثالث لفريقه والثاني  ليوقع على الهدف 
األول  النصف  بذلك  لينتهي  شخصيا'  له 

على واقع ثالثة أهداف نصراوية. 
ف��ي ال��ح��ص��ة ال��ث��ان��ي��ة ح����اول ال��م��روج 
المنقوص من عدد من العبيه لعل أبرزهم 
المهاجم التونسي " لوئ العلوي" و" مهند 
 " العبه  ليتمكن  للمباراة  العودة   " أمطول 
مسجال  الفارق  تقليص   " أحبيشة  حكيم 
متقدما  ظل  النصر  لكن  أه��داف��ه..  أول 
ومكثفا ضغطه على مرمى المروج ، وبعد 
احتساب حكم اللقاء " الطاهر فرج " ركلة 
 " البرازيلي  لها  تقدم  النصر  لفريق  جزاء 
لوسيانو نانينهو " موقعا على رابع أهداف 

فريقه. 
أشهر  أكثرعندما  المروج  متاعب  وزاد 
الحكم " الطاهر فرج " الكرت األحمر في 
 " عصمان  ديفيد   " العاجي  مدافعه  وجه 
في المقابل مواطنه العاجي " ألمين سيال 

ليختتم  الثاني  ال��م��روج  ه��دف  تسجيل   "
المهاجم التونسي " عماد اللواتي " مهرجان 

األهداف بتسجيله للخامس . 
ال��دور  إل��ى  النصر  تأهل  ال��ف��وز  وب��ه��ذا 
ليضرب  ليبيا  ك��أس  من  عشرة  السادس 

موعدا لمالقاة فريق دارنس. 
وشهدت أرضية ملعب مدينة المرج لقاء 
 ، والمنار سوسة  بنغازي   - األهلي  فريقا 
ليبيا  كأس  من  ذاته  الدور  لحساب  وذلك 

لكرة القدم. 
من  فيها  األهلي  تمكن  المواجهة  هذه 
وحيد  بهدف  متقدما  األول  الشوط  إنهاء 
جاء بإمضاء مهاجمه " أكرم الزوي " في 
الدقيقة )33( ليتمكن في الشوط محترفه 
العراقي " همام طارق "تأكيد تأهله بثنائية 

كانت في الدقيقتين )64( و)76(. 
وبهذا الفوز والتأهل ضرب فريق األهلي 
موعدا لمالقاة فريق بنغازي الجديدة أحد 
األولى  الدرجة  دوري  من  السباعي  فريق 

لكرة القدم 

وبهذه النتائج اكتمل عدد الفرق المتأهلة 
للدور ال� )16( لكأس الدوري الليبي لكرة 
لجنة  انتظار  في   2022-2021 القدم 
موعد  لتحديد  الكرة  باتحاد  المسابقات 
المزمع  المقبل  اجتماعه  في  االنطالقة 
مايو  شهر  من   19 يوم  بطرابلس  إقامته 

الجاري .
األنباء  بوكالة  الرياضي  المحرر  وق��ال 
ستة  إن  الليبي  ل��ل��دوري  المتابع  الليبية 
عشر فريقا وصلت بعد اجتيازها المراحل 
السابقة وقد سجل فريق بنغازي الجديدة 
تأهله لهذه المرحلة ألول مرة في تاريخه 
بنغازي  والذي سيقابل فيها فريق األهلي 
الزاوية  أولمبي  يالقي  اجدابيا  وتعاون   ،
مواجهة  في  سيكون  النصر  فريق  بينما 
دارنس واألخضر يلتقي االتحاد والصداقة 
فريق  الهالل  ويواجه  طرابلس  أهلي  مع 
ب��وس��ل��ي��م وال��س��وي��ح��ل��ي م��ع ه���الل سبها 

واالتحاد المصراتي في مقابلة المدينة. 

بنينا  شهداء  ملعب  أرضية  على  جرت 
الدولي مباراة استعراضية ضمت قدامى 
وذلك  القدم،  لكرة  األول  الطيران  فريق 
تأسيس  على   62 ال���  بالذكرى  احتفاالً 

نادي الطيران الواقع في منطقة بنينا. 
الثالثاء  ي��وم  ال��ت��ي ج��رت –  ال��م��ب��اراة 
الماضي – تقابل فيها قدامى الطيران”أ” 
تفوق  حيث   ،“ ”ب  الطيران  قدامى  مع 
االستعراضية  المباراة  ه��ذه  في  األخير 
بنتيجة )6/7( ، وذلك تحت أنظار صافرة 
الحكم عبدالله بومازق، في لقاء لم يخل 

أبناء  بين  الشريف  والتنافس  اإلث��ارة  من 
مؤسسة الطيران.

الطيران  قدامى  أه��داف  وسجل  ه��ذا 
”ب” محمد شحات ثالثة أهداف، سعيد 
ك��ل من  ه دف��ي��ن، فيما س��ج��ل  ال��ع��وام��ي 
هدف  اطويلب،  ويونس  العقوري،  مجدي 
قدامى  أه��داف  سجل  فيما  منهما،  لكل 
بينما  هدفين،  محمد  أسامة  من  كل  ”أ” 
سجل هدف وحيد كل من أكرم القطعاني، 
وأيمن بوراوي، والطيب أرحومة  وخليفة 

العقيبي. 

ر

الفارس عبدالوهاب مليطان يكمل نجاحات الفرسان ويتوج بذهبية 
رابعة بالبطولة الدولية لفروسية قفز الحواجز بتونس

فريقا النصر واألهلي- بنغازي يتأهالن للدور ال� )16( من كأس ليبيا 

حقق فريق النصر لكرة السلة فوزاً مهماً وغالياً 
يوم أمس األول الجمعة على غريمه األهلي بنغازي 
69-68، في مباراة جميلة وممتعة في قمة الدوري 

الليبي المجموعة الثانية.
المباراة أقيمت بدون جمهور بقاعة أحمد موسى 

بالمرج، ضمن رحلة إياب الدوري الليبي.
المباراة،  الفوز بأغلب فترات  ونجح النصر في 
رغم   28  38- متقدماً  الثاني  الربع  أنهى  حيث 
زمن  أكثر  في  األهلي  العبو  أب��داه  ال��ذي  التنافس 

اللعب، وخاصة في الشوط الرابع.
الجمهور فواصل  المباراة ورغم غياب  وشهدت 
رائعة من نجوم الفريقين في خطف الثالثيات، على 
الرغم من قلتها، وأظهر العبو الفريقين المنضمون 
محترفا  أظهر  كما  رائعاً،  أداء  الوطني  للمنتخب 
األهلي  العب  وخاصة  كبيرة  إمكانيات  الفريقين 

األمريكي ديوك موندي.
وكان األهلي بنغازي قد فاز أوائل الشهر الماضي 
على النصر، وأبعده من نصف كأس ليبيا في ذات 

الملعب بعد الفوز عليه -62 52.
هذا  النجاح  مسيرة  النصر  يواصل  الفوز  بهذا 
الموسم مع الغريم األهلي على التنافس على لقب 
الليبي،  ال��دوري  ببطولة  التتويج  وعلى  المجموعة 
ثالثية شديدة  منافسة  الموسم  التي ستشهد هذا 
بين الفريقين وفريق األهلي طرابلس حامل اللقب.

النصر يفوز على األهلي بنغازي في 
قمة الدوري الليبي لكرة السلة

الطيران يحتفل بذكرى تأسيسه ال� 62


