
النواب  مجلس  رئيس  فخامة  التقى 
المستشار "عقيلة صالح"   يوم امس االول 
السيد  اليوناني  الخارجية  وزير  الجمعة 
الرسمية  زيارته  دندياس" ضمن  "نيكوس 
الرسمي  والوفد  أثينا  اليونانية  للعاصمة 
المرافق له الذي يضم رئيس لجنة لجنة 
ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��ي��د "ي��وس��ف ال��ع��ق��وري " 
ورئيس لجنة الدفاع واألمن القومي السيد 
" طالل الميهوب " و رئيس لجنة الداخلية 
السيد " سليمان الحراري " ، حيث تناول 
البلدين  بين  الثنائية  ال��ع��الق��ات  اللقاء 
بما  وتطويرها  دعمها  وسبل  الصديقين 
 ، الصديقين  الشعبين  مصلحة  ي��خ��دم 
ليبيا  في  األوضاع  تطورات  اللقاء  وبحث 

خاصًة والمنطقة بشكل عام.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة رئ��ي��س مجلس 
السيد  اليوناني  البرلمان  رئيس  النواب 
رحب  حيث  تاسوالس"  كونستانتينوس   "
وال��وف��د  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  بفخامة 
فخامة  م��ب��ادرة  على  مثنياً  ل��ه  ال��م��راف��ق 
للحل  افضت  التي  النواب  مجلس  رئيس 

في ليبيا بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة 
وحدة وطنية. 

النواب  مجلس  رئيس  فخامة  وتقدم 
لرئيس  بالشكر  صالح  عقيلة  المستشار 
الكريمة  الدعوة  على  اليوناني  البرلمان 
اليوناني  الشعب  حيا  كما  اليونان  لزيارة 
وزي��ر  لمعالي  ب��ش��ك��ره  وت��ق��دم  ال��ص��دي��ق 
الذي  الكبير  الدور  على  اليونان  خارجية 
أكد  كما  ليبيا،  في  األزم��ة  لحل  به  يقوم 
التاريخية  العالقات  عمق  على  فخامته 

وأك��د  الصديقين،  وشعبينا  بلدينا  بين 
فخامة رئيس مجلس النواب على ضرورة 
والمرتزقة  األجنبية  القوات  كافة  خروج 
قوي  الليبي  الشعب  وب���أن   ب��الدن��ا  م��ن 
الشكيمة وشجاع وارادته ال يمكن كسرها 
فيجب خروج القوات األجنبية والمرتزقة 
باي شكل من األشكال، كما عرج فخامته 
على مبادرته للحل في ليبيا التي افضت 
رئيس  م��ن  رئ��اس��ي  مجلس  تشكيل  إل��ى 
وتابع  وطنية،  وح���دة  وحكومة  ونائبين 

الدستورية  بالقاعدة  يتعلق  فيما  فخامته 
اإلع��الن  أن  م��ؤك��داً  االنتخابات  إلج���راء 
إل��ى حين  ليبيا  ال��دس��ت��وري ه��و دس��ت��ور 
انتخاب  تعديله وهو ينص على  أو  إلغائه 
الليبي  الشعب  الرئيس بشكل مباشر من 
قانون  النواب درس مشروع  وبأن مجلس 
انتخاب الرئيس ، كما أكد فخامة رئيس 
ليبيا  في  الحل  أن  على  ال��ن��واب  مجلس 
يكون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، 
وانتخاب الرئيس من الشعب الليبي بشكل 
مباشر وهو من يستطيع توحيد مؤسسات 
الدولة ويوحد المؤسسة العسكرية ويقوم 
أع��رب  كما  الليبيين،  بين  بالمصالحة 
دعم   على  اليونان  من  أمله  على  فخامته 
صوت  الي  االستماع  وعدم  االتجاه  هذا 
التداول السلمي للسلطة ،  يحاول عرقلة 
ومن يريد الوصول إلى السلطة عليه دعم 
االنتخابات، كما أكد فخامته مجدداً على 
ضرورة خروج القوات األجنبية والمرتزقة 
أجنبية  قواعد  أي  بوجود  السماح  وعدم 

في ليبيا.

اليونانيين المسؤولين  من  ع��ددا  يلتقي  له  المرافق  والوفد  النواب  مجلس  رئيس  فخامة 
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

المجلس الرئاسي يجتمع بالسيد 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية
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العقوري يترأس اجتماع لجنة 
الصداقة البرلمانية الليبية اليونانية
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النائب األول لرئيس مجلس الوزراء يلتقي 
رئيس هيئة الرقابة اإلدارية ووزير التخطيط

الحكومة تقّرر نقل مقر شركة سوق 
األموال المالية إلى بنغازي

وزير التعليم التقني والفني يبحث مع عميد بلدية 
شحات سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة والبلديات

وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية 
تشارك في افتتاح معرض القاهرة 

الدولي للكتاب

المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  ف��خ��ام��ة  ال��ت��ق��ي 
المسار  لجنة  م��ع  الماضي  االثنين  ي��وم  صالح  عقيلة 
على  المستجدات  لمناقشة  وذلك  بالمجلس  الدستوري 
الدستورية  القاعدة  بشأن  والخارجية  الداخلية  الساحة 
في  إجراؤها  المزمع  والبرلمانية  الرئاسية  لالنتخابات 
24 من ديسمبر للعام الحالي 2021م. حيث تم التأكيد 
انتخاب  بشأن  الدستورية  القاعدة  على  اللقاء  خ��الل 

الرئيس وفقا لما هو مقرر في اإلعالن الدستوري وقرار 
االتفاق  تم  ،كما   2014 لسنة   5 رق��م  النواب  مجلس 
النواب  لمجلس  وتقديمه  لالنتخابات  قانون  إعداد  على 
للتصويت عليه و اقراره خالل شهر يوليو المقبل وذلك 
إصدار  في  والمتمثلة  بالمجلس  المناطة  بالمهام  ايفاءا 
التشريعات الالزمة لالنتخابات الرئاسية والبرلمانية في 

موعدها المحدد.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي لجنة المسار الدستوري بالمجلس

وصل بث راديو االمة إلى مدينة سرت 

FM 93.9 وضواحيها على التردد

االثنين  ي��وم��ي  ال��ن��واب  مجلس  عقد 
الرسمية  جلسته  الماضيين  وال��ث��الث��اء 
النواب  مجلس  رئيس  فخامة  برئاسة 
المستشار عقيلة صالح وبحضور معالي 
ف��وزي  المجلس  لرئيس  االول  ال��ن��ائ��ب 
الصحفي  االي��ج��از  وب��ح��س��ب  ال��ن��وي��ري 
للمتحدث الرسمي باسم المجلس السيد 
عبدالله بليحق فإن المجلس خلص خالل 

جلسة يوم االثنين إلي ما يلي :
 5+5 لجنة  كتابي  اس��ت��ع��راض    _1
خاللهما  م��ن  تُطالب  وال��ت��ي  العسكرية 
 ، للدفاع  وزي���راً  بتعيين  ال��ن��واب  مجلس 
إال  الدفاع  وزارة  ميزانية  صرف  وع��دم 
بعد تعيين وزيراً لها ، وسيتم البت باألمر 

في جلسة الغد.
2_  ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى إع��ت��م��اد ال��ب��اب 
للعام  للدولة  العامة  الميزانية  من  األول 
القوانين  يتضمن  أن  على  2021.م 
القاضية  ال��ن��واب  مجلس  عن  ال��ص��ادرة 
ب��رف��ع م��رت��ب��ات ع��دد م��ن ال��ق��ط��اع��ات ، 
مقترح  بتقديم  المالية  اللجنة  ومطالبة 
للعام  للدولة  العامة  الميزانية  إلق���رار 

2021.م
3_  مطالبة اللجنة التشريعية بسرعة 
المرتبات  توحيد  قانون  مشروع  إنجاز 
لكافة العاملين بالدولة وتقديمه لمجلس 
قانون  وكذلك   ، وقت  أق��رب  في  النواب 

الحكم المحلي.
للمثول  ال��ح��ك��وم��ة  اس��ت��دع��اء    _4
اإلثنين  جلسة  في  النواب  مجلس  أم��ام 
المقبل الموافق 05 يوليو 2021م بعد 

اعتذراها عن جلسة غٍد الثالثاء.
بند  ف��ي  للبت  جلسة  ت��ح��دي��د    _5
المناصب السيادية نظراً لعدم رد مجلس 
النواب  مجلس  على  االستشاري  الدولة 
ب��ع��د م���رور ش��ه��ر م��ن إح��ال��ة المجلس 

لملفات المترشحين.
6 _  التأكيد على أهمية عمل اللجان 
وإتخاذ  النواب  بمجلس  الدائمة  النوعية 
من  ومتابعتها  دوره���ا  لتفعيل  ي��ل��زم  م��ا 
لرئيس  والثاني  النائب األول  قبل معالي 

مجلس النواب.
النواب  مجلس  باسم  المتحدث  وأكد 
السيد عبدالله بليحق بأن مجلس النواب 
إلي  ال��م��اض��ي  ال��ث��الاء  ي��وم  جلسة  علق 
جلسة اإلثنين القادم الموافق 05 يوليو 
مجلس  أمام  الحكومة  لمثول  2021.م 
ال��ن��واب وف��ق��اً ل��الس��ت��دع��اء ال���ذي أق��ره 

المجلس.

مجلس النواب يقرر استدعاء الحكومة للمثول 
أمام المجلس في جلسة الغد اإلثنين

التقى معالي النائب األول لفخامة رئيس 
”يوم  النويري  السيد ”فوزي  النواب  مجلس 
االربعاء الماضي بمقر فرع ديوان المجلس 
المراجعة  لجنة  م��ع  طرابلس  مدينة  ف��ي 
األممية  بالبعثة  المستقلة  االستراتيجية 

برئاسة السيد ”عبدوالي باتيلي ”
وتناول اللقاء عددا من المواضيع المتعلقة 
بالشأن الليبي أهمها ، مراجعة أداء البعثة 

وسبل تحسين أدائها.

ُع��ق��د ص��ب��اح ي��وم 
ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي 
رئيس  ضم  اجتماعا 
الرئاسي،  المجلس 
ال����دك����ت����ور م��ح��م��د 
ال���م���ن���ف���ي، وع��ض��و 
ال���م���ج���ل���س ال��س��ي��د 
ع��ب��د ال��ل��ه ال��الف��ي، 
ورئ����ي����س ال��م��ج��ل��س 
األع����ل����ى ل��ل��ق��ض��اء 
محمد  ال��م��س��ت��ش��ار 
ال���ح���اف���ي، ورئ��ي��س 
ح���ك���وم���ة ال����وح����دة 
عبد  السيد  الوطنية 
ال��ح��م��ي��د ال��دب��ي��ب��ة، 
ب�����اإلض�����اف�����ة إل����ى 
وزارة  وك��ي��ل  ال��س��ي��د 
محمد  ال��خ��ارج��ي��ة 
ع���ي���س���ى، ورئ���ي���س 
ج��ه��از ال��م��خ��اب��رات 
ال�������ل�������واء ح��س��ي��ن 

ال��ع��ائ��ب، وم��م��ث��ل��ون 
ع������ن ال���م���ؤس���س���ة 
لالستثمار،  الليبية 
وال���������م���������ص���������رف 
ال��ل��ي��ب��ي ال��خ��ارج��ي، 
ذات  وال��م��ؤس��س��ات 

الصلة.
وق�����������د ن����اق����ش 
من  ع���دداً  االجتماع 
الملفات االقتصادية، 
وم�����ن ب��ي��ن��ه��ا م��ل��ف 
الليبية  االستثمارات 

ال���خ���ارج، حيث  ف��ي 
ط����ال����ب ال��م��ج��ل��س 
ال���رئ���اس���ي ت��ق��دي��م 
عنها  مفصل  تقرير 
ف��ي ك��ل ال���دول التي 
ت���ت���واج���د ب��ه��ا ه��ذه 

االستثمارات.
ب��������اإلض��������اف��������ة 
القضايا  الستعراض 
الليبية  االقتصادية 
ف���ي بعض  ال��ع��ال��ق��ة 
ال��م��ح��اك��م ال��دول��ي��ة، 

ح�����ي�����ث ن����وق����ش����ت 
تقوية  وُس��ب��ل  آل��ي��ات 
ليبيا  موقف  وتعزيز 
ال���ق���ض���ائ���ي ف��ي��ه��ا 
األموال  على  حفاظاً 

واألصول الليبية.
وع���ل���ى ال��ص��ع��ي��د 
ال���ق���ان���ون���ي ن��اق��ش 
من  ع���دداً  االجتماع 
القانونية،  الملفات 
أهمها ملف السجناء 
الخارج،  الليبيين في 

المحتجزون  خاصة 
وال  م��ح��اك��م��ة  دون 
السجن  ف��ي  ي��زال��ون 
حيث  االح��ت��ي��اط��ي، 
ك����ل����ف ال���م���ج���ل���س 
الحكومة  ال��رئ��اس��ي 
ب����ال����ت����واص����ل ع��ل��ى 
وج����ه ال���س���رع���ة مع 
االختصاص  ج��ه��ات 
المعنية  ال���دول  ف��ي 
الملف  هذا  لمعالجة 

دون أي تأخير.
ق�������������د أث�������ن�������ى 
ال����ح����اض����رون ع��ل��ى 
القضايا  إدارة  عمل 
ب���ال���دول���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة 
متابعة  في  لجهودها 
ك�����اف�����ة ال���ق���ض���اي���ا 
القانونية  والملفات 
العالقة أمام المحاكم 

الدولية.

معالي النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي مع لجنة المراجعة االستراتيجية بالبعثة األممية

اجتماع موسع للمجلس الرئاسي لبحث عدد من القضايا القانونية واالقتصادية واالستثمارات
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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
بمجلس تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  ترأس 

النواب الليبي السيد يوسف العقوري اجتماع لجنة 
أمس  يوم  اليونانية  الليبية  البرلمانية  الصداقة 
األول الجمعة حيث بحث االجتماع قضية الهجرة 
وليست  عبور  دول��ة  ليبيا  بإعتبار  الشرعية  غير 
من  للحد  الجهود  تكثيف  وكيفية  للهجرة،  مصدر 
األمن  اساسيات  من  تعتبر  والتي  الظاهرة  ه��ذه 

القومي الليبي وأمن االتحاد األوروبي .
كما تطرق االجتماع إلي االتفاقيات السابقة بين 
والمدفوعات  التجارة  اتفاقية  البلدين من ضمنها 
الملكي  العهد  اب��ان  .م   1960 عام  في  المبرمه 
الموقعة  والعلوم  والتعليم  الثقافة  اتفاقية  ،وكذلك 

في عام 2008.
االقتصادي  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  إل��ي  ب��اإلض��اف��ة 
الفني الموقعة عام 1976.م بحيث يتم تدارسها 

واحالتها الحكومة للنظر فيها .
بين  المبرمة  تناول االجتماع أيضا االتفاقية  و 
الحكومة المصرية واليونانية حيث طالب الجانب 
وكذلك   ، م��راق��ب  صفة  علي  بالحصول  الليبي 
و  الوفاق  حكومة  بين  المبرمة  االتفاقية  مناقشة 

الحكومة التركية.
كما تم بحث التعاون الدبلوماسي بين البرلمانين 
باإلضافة إلي مطالبة االتحاد األوروبي بمساعدة 

اليونان للحد من الهجرة غير الشرعية 

العقوري يترأس اجتماع لجنة الصداقة البرلمانية الليبية اليونانية

ال��ش��ؤون  لجنة  ع��ق��دت 
النواب  بمجلس  الخارجية 
الماضي  االس��ب��وع  مطلع 
اج��ت��م��اع��ا اف��ت��راض��ي��ا م��ع، 
رئ���ي���س ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون 
النواب  بمجلس  الخارجية 
م��اري   ” السيد  اإلسباني 
، ح���ي���ث ح��ض��ر  ك����ل����وزه” 
االج���ت���م���اع م���ن ال��ج��ان��ب 
ال���ل���ي���ب���ي رئ����ي����س ل��ج��ن��ة 
يوسف   ” السيد  الخارجية 
العقوري ” والسادة أعضاء 
كرنفودة  ابراهيم   ، اللجنة 
ال��خ��ط��اب��ي  ال���م���ب���روك   ،
رئيس  لمشاركة  ،باإلضافة 
بمجلس  ال���ط���اق���ة  ل��ج��ن��ة 
عيسى   ” ال��س��ي��د  ال��ن��واب 

العريبي ” .
حيث ناقش المجتمعون 
السياسية  التطورات  آخر 
وسبل  ليبيا  ف��ي  ال��راه��ن��ة 
ت���ع���زي���ز ال���ع���الق���ات ب��ي��ن 
ال���دول���ت���ي���ن ف����ي ج��م��ي��ع 

المجاالت .
وأك���د ال���س���ادة أع��ض��اء 
م���ج���ل���س ال�����ن�����واب ع��ل��ى 

ع��م��ق وأه��م��ي��ة ال��ع��الق��ات 
م���ع إس��ب��ان��ي��ا وال���ح���رص 
واالس��ت��ف��ادة  تقويتها  على 
البرلمانية  ال��ت��ج��رب��ة  م��ن 

اإلسبانية المتميزة .
السيد  أكد  جانبه  ومن 
م��اري ك��ل��وزه ح��رص ب��الده 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون مع 
جميع  ف��ي  الليبية  ال��دول��ة 

ال����م����ج����االت واع�����ت�����زازه 
كما   ، ليبيا  مع  بالعالقات 
ش���دد ع��ل��ى أه��م��ي��ة وض��ع 
البرلماني  للتعاون  برنامج 
الخبرات  ت��ب��ادل  أج��ل  م��ن 
المجلسين  بين  البرلمانية 
وح����رص����ه ع���ل���ى م��ت��اب��ع��ة 
فيما  االسبانية  الحكومة 
مع  العالقات  ملف  يخص 

ليبيا .
وف�����ي ال���خ���ت���ام أت��ف��ق 
استئناف  على  الحاضرون 
االج���ت���م���اع���ات وت��رت��ي��ب 
أجل  م��ن  متبادلة  زي���ارات 
مزيد من متابعة المواضيع 
البلدين  ب��ي��ن  ال��م��ش��ت��رك��ة 

الصديقين .

الليبي  ال��ن��واب  مجلس  اع��ض��اء  ش��ارك 
الجلسة  في  العربي  البرلمان  في  االعضاء 
انعقاده  دور  في  العربي  للبرلمان  العامة 
والتي  الثالث  التشريعي  الفصل  من  االول 
ق��رار  لمناقشة  مستهلها  ف��ي  خصصت 
البرلمان االوروبي بش�أن سياسات المملكة 
رفض  حيث  الهجرة  قضية  تجاه  المغربية 
 ، قاطعاً  رف��ض��اً  ال��ق��رار  العربي  البرلمان 
مشددا على موقفه الثابت والداعم للمملكة 

المغربية .
تقارير  ال��ع��ام��ة  الجلسة  واس��ت��ع��رض��ت 
حيث   ، العربي  للبرلمان  الدائمة  اللجان 
خالل  نصية  عبدالسالم  الدكتور  ش��ارك 
اللجنة  اجتماعات  في  الماضين  اليومين 
اللجنة  قدمت  حيث  والمالية  االقتصادية 
مواضيع  ع��دة  وتضمن  للجلسة  تقريرها 
القانون  م��ذك��رة بشأن  اب��رزه��ا ع��رض  م��ن 
االس���ت���رش���ادي ال���خ���اص ب���دع���م وت��ن��م��ي��ة 

في  والمتوسطة  ال��ص��غ��رى  ال��م��ش��روع��ات 
الدول العربية .

كما شارك عضو مجلس النواب وعضو 
حسن  والسياسية  الخارجية  الشؤون  لجنة 
البرغوثي في اجتماعات اللجنة التي قدمت 
مشروع تقرير الحالة السياسية واالمنية في 
العالم العربي للعام الماضي للجلسة العامة 
تطورات  تضمن  وال��ذي  العربي  للبرلمان 
االزمة الليبية حيث استعرض التقرير مبادرة 
المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  فخامة 
اطالق  وقف  عنها  نتج  والتي  عقيلة صالح 

النار وتوحيد السلطة التنفيذية .
ال��دول��ي��ة  ال��ت��ق��ري��رال��ج��ه��ود  تضمن  ك��م��ا 

واالقليمية والعربية المبذولة لحلحلة االزمة 
في ليبيا ، حيث أكد البرلمان العربي على 
موقفه الثابت و الداعم لكل ما يحافظ على 
سيادة الدولة الليبية ويصون وحدة أراضيها 
الجهود  لدعم  الدولي  المجتمع  دعا  كما   ،
الليبية الخراج المرتزقة من ليبيا ، مطالبا 
من  الوطني  باالصطفاف  الليبية  االطراف 
إلى  تقود  التي  االستحقاقات  اتمام  اج��ل 
إجراء االنتخابات في الرابع والعشرين من 

ديسمبرنهاية العام الحالي .
السياسية  الحالة  وكذلك مشروع تقرير 
الماضي  للعام  العربي  العالم  في  واالمنية 
تناول  ال��ذي  الفلسطيني  بالشأن  الخاص 

ان��ت��ه��اك��ات ق���وات االح��ت��الل ف��ي االراض���ي 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ال��م��ح��ت��ل��ة ب��االض��اف��ة إل��ى 
تهويد  استمرارسياسة االستيطان وسياسة 

القدس .
وتضمن تقرير لجنة الشؤون االجتماعية 
ب��ال��ب��رل��م��ان ال��ع��رب��ي وال��ت��ي ش��ارك��ت في 
الليبي  ال��ن��واب  مجلس  عضو  اجتماعاتها 
في  اللجنة  نشاط  الالفي  احالم  الدكتورة 
المتحققة  التقدم  مستويات  رص��د  مجال 
االهداف  يخص  فيما  االعضاء  ال��دول  في 
و متابعة  الطابع االجتماعي  اإلنمائية ذات 
م��س��ت��ج��دات ال��ع��م��ل ع��ل��ى إع����داد م��ش��روع 
اشكال  ك��ل  لمكافحة  العربية  االت��ف��اق��ي��ة 

العنف ضد المرأة .
اللجان  اجتماعات  بأن  بالذكر  الجدير 
للجلسة  تقاريرها  قدمت  وال��ت��ي  الدائمة 
العامة للبرلمان العربي انطلقت يوم االربعاء 

الماضي .

لجنة الشؤون الخارجية تجتمع مع رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان اإلسباني

اعضاء مجلس النواب الليبي االعضاء في البرلمان العربي يشاركون في الجلسة العامة للبرلمان العربي

شارك موظفي إدارة تقنية المعلومات 
مجلس  بديوان  المجلس  ش��ؤون  وإدارة 
النواب عبر التقنية االفتراضية في مؤتمر 
االفتراضي  للعالم  اإللكتروني  البرلمان 

.)IPU(لالتحاد البرلماني الدولي
ف���ي مؤتمر  ال��م��ش��ارك��ة  ت��أت��ي ه���ذه 
البرلماني  لالتحاد  اإللكتروني  البرلمان 
ديوان  رئيس  معالي  بتوجيهات  الدولي 
م��ج��ل��س ال���ن���واب األس���ت���اذ “ع��ب��دال��ل��ه 
ال��م��ص��ري” ل��ل��رف��ع م��ن ك��ف��اءة موظفي 
الديوان واطالعهم علي احدث الوسائل 
برلمانات  ف��ي  بها  المعمول  وال��ط��رق 

العالم.

ح��ي��ث ك��ان��ت ال��م��ش��ارك��ة ف��ي خمس 
البرلمان  ف��ي  تمثلت  رئيسية  م��ح��اور 
الرقمي، البيانات األساسية، البيانات في 
البرلمانات الرقمية، الذكاء االصطناعي 
تم  كما  الرقميين،  البرلمانيين  تمكين   ،
ثالثة  عبر  المؤتمر  موضوعات  مناقشة 
مسارات وهي قيادة الفكر والتي تضمنت 
االتجاهات  حول  استراتيجية  مناقشات 
االبتكارات  حول  اآلراء  وتبادل  واألفكار 
ال��رق��م��ي��ة  وال���خ���دم���ات  األدوات  ف���ي 
حول  المشترك  اإلب���داع  إل��ى  باإلضافة 
التي  الرئيسية  القضايا  معالجة  كيفية 

أثيرت خالل المؤتمر.

دع���ا ع��ض��و م��ل��ت��ق��ى ال��ح��وار 
المطلب  عبد  النائب  السياسي 
ثابت، اإلثنين الماضي، المجتمع 
ال����دول����ي ل���الل���ت���زام ب��م��راق��ب��ة 

االنتخابات المقبلة.
ج����اء ذل����ك خ����الل ال��ج��ل��س��ة 
االف��ت��ت��اح��ي��ة ل��م��ل��ت��ق��ى ال��ح��وار 

السياسي الليبي في جنيف.
أعلن عضو  وق��ت سابق  وف��ي 
ملتقى الحوار السياسي الدكتور 
اللجنة  توصل  عثمان،  الله  عبد 

االس���ت���ش���اري���ة ال��م��ن��ب��ث��ق��ة عن 
جنيف  ف��ي  السياسي  الملتقى 
ب��اإلج��م��اع إل���ى ات���ف���اق ي��وص��ي 

الرئاسية  االن��ت��خ��اب��ات  ب��إج��راء 
على أساس القوائم.

وف����ي ك��ل��م��ة أم�����ام ال��ج��ل��س��ة 
االفتتاحية للملتقى، قال عثمان: 
إن أعضاء اللجنة توصلوا لتوافق 
لمنصب  الترشح  ش���روط  على 
رئيس الدولة، بأال يحمل جنسية 
سبقت  ق��د  يكون  وأال  أجنبية، 
نهائي،  ق��ض��ائ��ي  بحكم  إدان��ت��ه 
ويعد حال فوزه مستقياًل من أي 

منصب سياسي أو عسكري.

جاب  النواب  مجلس  عضو  قال 
إج��راء  قبل  إن��ه  الشيباني؛  ال��ل��ه 
االنتخابات ال بد للمجتمع الدولي 
الكافية  ال��ض��م��ان��ات  ت��وف��ي��ر  م��ن 
النتائج من جميع  بقبول  والملزمة 

األطراف.
له  تدوينة  في  أش��ار  الشيباني 

االجتماعي  التواصل  موقع  على 
المجتمع  على  أنه  إلى  “فيسبوك” 
ال���دول���ي أي���ًض���ا وض����ع ال��ع��ق��وب��ة 
الشديدة لكل من يعرقلها أو يفتعل 
حرًبا إلفسادها، شريطة أن ينص 
بموافقة  االنتخابات  قبل  عليها 

وبشهادة الجميع.

المبروك  محمد  ال��ل��ه  "ف��ت��ح  أن��ا  أع��ل��ن 
الصحيح  ميالدي  تاريخ  بأن  عبدالرازق" 
هو 1966م وليس كما ورد خطأ 1950م 
ورق��ة  ب��ط��ه-  ال��م��دن��ي  السجل  بسجالت 
رقم  عائلة  كتيب   )1185( رق��م  العائلة 

)408552( قيد رقم )5599000( .

موظفي ديوان مجلس النواب يشاركون في مؤتمر 
البرلمان اإللكتروني لالتحاد البرلماني الدولي

عضو ملتقى الحوار النائب ثابت يدعو المجتمع الدولي لمراقبة االنتخابات المقبلة

النائب جاب الله الشيباني:

على المجتمع الدولي معاقبة أي معرِقل لالنتخابات تعديل تاريخ ميالد
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اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال���وح���دة ال��س��ي��د 
»عبدالحميد الدبيبة« يوم االربعاء الماضي، وفداً 
من لجنة المراجعة االستراتيجية المستقلة التابع 
»عبدوالي  السيد  برئاسة  المتحدة،  األمم  لبعثة 

باتيلي«.
رئاسة  دي��وان  بمقر  عقد  ال��ذي  اللقاء  وتناول 
وتوحيد  ليبيا،  اس��ت��ق��رار  عملية  دع��م  ال����وزراء 
العسكرية  الموسسة  خاصة  الليبية  المؤسسات 

لما لها من هام في عملية االستقرار. 
المقبل،  االنتخابي  االستحقاق  اللقاء  ونقاش 
اداء  ومراجعة  النار،  اط��الق  وقف  جهود  ودع��م 
في  عملها  أداء  وتحسين  للدعم،  االممية  البعثة 

دعم ليبيا.
وفي ختام اللقاء عبر رئيس الوفد على سعادته 
في  صراحته  اياه  شاكًرا  الحكومة،  رئيس  للقاء 
الصورة  واع��ط��اءه  الحساسة،  المواضيع  ط��رح 

الحقيقة على الوضع في ليبيا.

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ظهر يوم 
التخطيط  ب��وزارة  العمل  سير  الماضي  الثالثاء 
رفقة وزير المالية ووزيري الدولة لشؤون مجلس 
لإلتصال  وال��دول��ة  الحكومة  ورئ��ي��س  ال����وزراء 

والشؤون السياسية.
التخطيط  وزير  مع  لقاء  الزيارة  خالل  وُعقد 
بحضور وكيلي الوزارة ومدراء اإلدارات وعدد من 

المستشارين بالوزارة.
وأوضح وزير التخطيط لرئيس الحكومة خطة 
تركز  والتي  2021م،  للعام  المقترحة  التنمية 
دعم  جانب  إل��ى  والكهرباء  النفط  ملفي  على 
الرئيسية  األساسية  والخدمات  المحلية  التنمية 

لسير عجلة البالد.
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  السيد  وشدد 
أجل  من  متسارعة  بوتيرة  العمل  ض��رورة  على 
تفعيل المشاريع وبدء عملية التنمية المعطلة منذ 

سنوات.
كما كلف وزارة التخطيط بتقديم تفصيل فني 
تشمل  وأن  الميزانية  في  المقترحة  للمشاريع 
كافة المدن الليبية، وال تقدم ميزانية التنمية عند 

عرضها كقيمة إجمالية فقط.

رئيس حكومة الوحدة السيد يستقبل 
وفدًا من لجنة المراجعة اإلستراتيجية 

المستقلة باألمم المتحدة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتفقد 
سير العمل بوزارة التخطيط

المجلس الرئاسي يجتمع بالسيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفدًا من لجنة المراجعة االستراتيجية المستقلة لبعثة األمم المتحدة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتابع الوضع الوبائي لكورونا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتفقد سير العمل بالشركة العامة للكهرباء 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجري زيارة رسمية للمملكة المغربية

عقد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور 
محمد المنفي، وعضو المجلس السيد 
عبد الله الالفي يوم الخميس الماضي 
في العاصمة طرابلس، اجتماعاً تشاورياً 
برئيس حكومة الوحدة الوطنية، السيد 

عبد الحميد الدبيبة.
وقد تابع االجتماع مستجدات العمل 

وملف  وال��ط��اق��ة،  ال��ك��ه��رب��اء  ملف  ف��ي 
كورونا،  لفيروس  المضادة  اللقاحات 
والتدابير الصحية، وعدداً من الملفات 

الخدمية.
متابعة  المجلس  اجتماع  تناول  كما 
عدد من الملفات ذات العالقة بالسياسة 

الخارجية الليبية.

رئيس  السيد  استقبل 
ال���م���ج���ل���س ال���رئ���اس���ي 
المنفي  محمد  الدكتور 
ص���ب���اح ي�����وم األرب����ع����اء 
ال���م���اض���ي ب��ط��راب��ل��س، 
وفداً من لجنة المراجعة 
المستقلة  االستراتيجية 
المتحدة،  األم���م  لبعثة 
ال��ت��ي ت��ج��ري م��راج��ع��ه 
مستقله  اس��ت��رات��ج��ي��ه 
برئاسة  ال��ب��ع��ث��ة،  لعمل 
السيد عبدوالي باتيلي.

وأث��ن��ى ال��وف��د خ��الل 
ال��ل��ق��اء ع��ل��ى م��ا أن��ج��زه 
المجلس الرئاسي خالل 

الماضية خاصة  األشهر 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��إط��الق 
م���ش���روع ال��م��ص��ال��ح��ة، 
استكمال  وم��ج��ه��ودات 

ت��وح��ي��د ال��م��ؤس��س��ات، 
ووق�����ف إط�����الق ال���ن���ار، 
رئ���ي���س  دور  م���ث���م���ن���اً 
ال��وص��ول  ف��ي  المجلس 

إل���ى إع����ادة االس��ت��ق��رار 
لليبيا.

السيد  أكد  جهته  من 
من  الهدف  إن  "باتيلي" 

رئيس  ب��ال��س��ي��د  ال��ل��ق��اء 
هو  ال��رئ��اس��ي  المجلس 
لمالحظات  االس��ت��م��اع 
من  الرئاسي،  المجلس 
أجل مواصلة العمل على 
األمم  بعثة  عمل  تطوير 
ال��م��ت��ح��دة ل��ل��دع��م في 
أنشطتها  وتقييم  ليبيا 

المختلفة.
ك����م����ا ث����م����ن رئ���ي���س 
المجلس الرئاسي جهود 
ع��م��ل ال��ب��ع��ث��ة م��ش��ي��داً 
مبدياً  و  إن��ج��اُزه  تم  بما 
المالحظات  م��ن  ع���دداً 

الجوهرية حول عملها.

اجتمع رئيس حكومة الوحدة 
»عبدالحميد  السيد  الوطنية 
االرب��ع��اء  ي��وم  ص��ب��اح  الدبيبة« 
ال��م��اض��ي م���ع وزي����ر ال��ص��ح��ة 
ب��ح��ض��ور وزي�����ري ال��داخ��ل��ي��ة، 
واالق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة، ووزي��ر 
ال��وزراء  مجلس  لشؤون  الدولة 

ورئيسه. 
وخ��ص��ص االج��ت��م��اع ال���ذي 
عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء 
لمتابعة مستجدات وضع جائحة 

كورونا في البالد.
حكومة  رئيس  السيد  ووج��ه 
ال����وح����دة ال��وط��ن��ي��ة ال��ج��ه��ات 

الوضع  متابعة  إل��ى  المختصة 
المجاورة  ال���دول  ف��ي  ال��وب��ائ��ي 
سيئة  أوض��اع  من  تعاني  والتي 
م���ن ان��ت��ش��ار ك���ورون���ا، ووض���ع 
الضوابط الصحية الالزمة في 

المنافذ البرية والجوية. 
ومن جهته أكد وزير الصحة 
أن وض���ع ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا في 
ومعدل  مرضًيا،  يعتبر  بالدنا 
انحسار  ف��ي  أص��ب��ح  االن��ت��ش��ار 

مقارنة باالشهر الماضية. 
حكومة  رئيس  السيد  وشدد 
ض��رورة  على  الوطنية  ال��وح��دة 
من  ك��ل  وزارات  بين  التنسيق 
الداخلية والصحة والمواصالت 
المقترحة  ال��ض��واب��ط  ب��ش��أن 

بالمنافذ. 
وت�����ق�����دم رئ����ي����س ح��ك��وم��ة 
ال����وح����دة ال��وط��ن��ي��ة ب��ال��ش��ك��ر 
والطبية  الطبية  األطقم  لكافة 
المميزة  لجهودهم  المساعدة 
الصعبة،  ال���ظ���روف  ه���ذه  ف��ي 
كافة  بصرف  تعليماته  وأص��در 

مستحقاتهم مقابل أعمالهم.

ق���ام رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
الدبيبة«  الحميد  »عبد  الوطنية 
ص��ب��اح ي���وم ال��ث��الث��اء ال��م��اض��ي 
للكهرباء  العامة  للشركة  بزيارة 
رف��ق��ة ع���دد م��ن ال�����وزراء تفقد 
بالشركة  ال��ع��م��ل  س��ي��ر  خ��الل��ه��ا 
تردي  ال��ي  أدت  التي  واالس��ب��اب 
الخدمات خالل الفترة الماضية. 
خالل  الرئيس  السيد  وش��دد 
بمجلس  ال��ش��رك��ة  بمقر  ل��ق��اءه 
على  المهندسين  وبعض  اإلدارة 
للخطة  اليومية  المتابعة  ضرورة 

ال��ع��اج��ل��ة ال��م��ع��ت��م��دة م���ن قبل 
الحكومة، مؤكًدا على أن الحكومة 
وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا 
المركزي قدموا كافة التسهيالت 
وخاصة خطتها  للشركة  الالزمة 

العاجلة.
مجلس  رئيس  اكد  جهته  ومن 
للكهرباء،  العامة  الشركة  ادارة 
االشهر  بأن هناك تحسن خالل 
الخطة  وف��ق  بالشبكة  ال��ق��ادم��ة 
العاجلة المعتمدة في شهر أبريل 

الماضي.

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد 
الماضي  االحد  يوم  الدبيبة«  »عبدالحميد 
بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية الشقيقة، 
حيث التقى رئيس الحكومة المغربية السيد 
مجلس  ورئ��ي��س  العثماني«  ال��دي��ن  »س��ع��د 
المالكي«  »الحبيب  السيد  المغربي  النواب 

ووزير الخارجية السيد »ناصر بوريطة«.
الليبية  العالقات  اللقاءات  خالل  وبُِحَث 
بين  األخ��وة  رواب��ط  تعزيز  وسبل  المغربية 
ال��ع��الق��ات  وت��ط��وي��ر  الشقيقين  الشعبين 
يخدم  بما  المجاالت  مختلف  في  الثنائية 

مصلحة البلدين.
مع  لقاءاته  خالل  الحكومة  رئيس  وأك��د 
األشقاء المغاربة على ضرورة تفعيل اتحاد 
الصعوبات  كافة  وتذليل  العربي  المغرب 
والتحديات التي تواجهه ليسهم في تحريك 
األصعدة  جميع  على  المغاربية  العالقات 
والثقافية،  والتجارية  االقتصادية  سّيما  وال 
االتحاد  قمة  عقد  ليبيا  أمل  عن  عبر  كما 

المغاربي في أقرب فرصة ممكنة.
المرافق  والوفد  الحكومة  رئيس  وناقش 
له مع الجانب المغربي ضرورة عقد اللجنة 

إج���راءات  لتسهيل  المشتركة  القنصلية 
ال��ت��أش��ي��رات واإلق���ام���ة وت��ف��ع��ي��ل ال��ن��ش��اط 
السياحي بين البلدين، وكذلك عقد االجتماع 
التاسع للجنة العليا المشتركة والتي لم تعقد 

منذ سنة 2009. 
ومن جهته أكد الجانب المغربي ترحيبه، 
االشقاء  دعم  في  االستمرار  على  وتأكيده 
الليبين في مسيرتهم نحو االستقرار وتوطيد 
العالقات الثنائية، وحلحلت الملفات العالقة 
أي  هناك  تكن  لم  وأنه  البلدين خاصة  بين 

زيارات بين الحكومتين منذ سنة 2013.
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ال��وزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  اطلع 
الثالثاء  يوم  القطراني  اعطيه  حسين  السيد 
على  بنغازي  بمدينة  ال��دي��وان  بمقر  الماضي 

أوضاع الشركة العامة للكهرباء 
جاء ذلك خالل اجتماع عقده مع السيد سعد 
البدري مستشار النائب األول لشؤون الكهرباء 

والمهندس مفتاح نصر المسماري .
ح��ي��ث ق���دم ال��ح��ض��ور ع���رض ي��وض��ح أب��رز 
للكهرباء  العامة  الشركة  تواجه  التي  المشاكل 
واالجراءات العاجلة التي من الممكن اتخاذها 
لمجابهة الطلب المتزايد على الكهرباء نتيجة 
الصيف  فصل  الحرارة خالل  درجات  إلرتفاع 
الطاقة  توليد  ف��ي  ال��ح��اد  النقص  ض��ل  ف��ي 

الكهربائية بالمحطات الرئيسية

آمين عام  بقرار من  المشكلة  اللجنة  قامت 
رقم  الوطنية  الوحدة  بحكومة  ال��وزراء  مجلس 
األول  النائب  ب��زي��ارة  2021م  لسنة   )24(
اعطيه  حسين  السيد  ال��وزراء  مجلس  لرئيس 
الموكلة  األعمال  من  االنتهاء  بعد  القطراني 
المنظومة  واس��ت��الم  بحصر  والمتعلقة  إليها 
لديوان  الموظفين  ب��ش��ؤون  الخاصة  المالية 
مجلس الوزارء ) ديوان الحكومة الليبية المؤقتة 

سابقا( 
مجلس  لرئيس  األول  ال��ن��ائ��ب  أث��ن��ى  حيث 
الوزراء على دور اللجنة مثمنا جهودهم مؤكدا 
الخاصة  المشاكل  كافة  معالجة  ض��رورة  على 
الديوان  لرئيس  تعليماته  وأص��در  بالموظفين 
االنتهاء  اللجنة  أمام  اإلج��راءات  كافة  بتسهيل 

من عملها بالشكل المطلوب

الوحدة  حكومة  لرئيس  االول  النائب  إلتقى 
يوم  القطراني  اعطية  حسين  السيد  الوطنية 
الهيئة  رئيس  ال��دي��وان  بمقر  الماضي  االح��د 
السيد  االسالمية  والشوؤن  لألوقاف  العامة 

عمر الحداد ،
حكومة  لرئيس  االول  النائب  اطلع  حيث 
العامة  الهيئة  عمل  سير  الوطنيةعلى  الوحدة 
لألوقاف والشؤون اإلسالمية مؤكدا على دور 

الهيئة في نبذ خطاب الكراهية

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء يطلع على 
المشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء

القطراني يطلع على اعمال اللجنة المكلفة بتوحيد 
االجراءات المالية لموظفي مجلس الوزراء

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل 
الهيئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الرقابة اإلدارية ووزير التخطيط

النائب العام يطالب بموافاته بوقائع االعتداءات البيئية بغية محاسبة مرتكبيها

وزير التعليم العالي يصدر قراًرا بفصل فرعي جامعة 
عمر المختار بمدينة درنة والقبة عن الفرع الرئيسي

النائب االول لرئيس الحكومة يلتقي وزير التخطيط بحكومة الوحدة

وزير السياحة يلتقي نائب وحدة دعم المرأة برئاسة الوزراء

األول  ال���ن���ائ���ب  ال��ت��ق��ى 
ل��رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء 
ال���س���ي���د ح��س��ي��ن اع��ط��ي��ه 
الخميس  ي���وم  ال��ق��ط��ران��ي 
ال��م��اض��ي ب��م��ق��ر ال���دي���وان 
ب���رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة ال���رق���اب���ة 
عبدالسالم  السيد  اإلدارية 
التخطيط  ووزي��ر  الحاسي 
السيد فاخر بوفرنة وعضو 
بلدية  ع��ن  ال��ن��واب  مجلس 
الصالحين  السيد  ط��ب��رق 

عبدالنبي .
المجتمعون  ناقش  حيث 
الحكومة  بين  التعاون  آلية 
ووه��ي��ئ��ة ال��رق��اب��ة اإلداري���ة 
ط��ب��ق��ا ل���م���ا ت���ن���ص ع��ل��ي��ة 
ال���ت���ش���ري���ع���ات ال���م���ح���ددة 
لتسهيل  وذلك  الهيئة  لعمل 
ال��ع��م��ل ال��رق��اب��ي ول��ف��رض 
كافة  على  القانون  سلطة 
المؤسسات التابعة لحكومة 

الوحدة الوطنية .

الصديق  المستشار  العام  النائب  بحث 
وزي��ر  م��ع  الماضي،  الثالثاء  ي��وم  ال��ص��ور، 
تحّد  التي  العوائق  العربي؛  إبراهيم  البيئة 
من فاعلية عمل الجهات المعنية على ملف 

حماية البيئة.
البيئة بأن هناك العديد من  وأفاد وزير 
المخالفات المرتكبة من قبل الجهات العامة 
والخاصة تنعكس سلًبا على صحة المواطن 
ومن ذلك التلوث البيئي الناجم عن أعمال 
مصانع اإلسمنت والشركات النفطية، وعدم 
األسمدة  في  المطلوبة  االشتراطات  توافر 
استيرادها،  يتم  التي  الزراعية  والمبيدات 
مياه  حتى  الصحي  الصرف  أنابيب  وم��د 
من  التخلص  ق��واع��د  ات��ب��اع  وع���دم  البحر 

المخلفات الطبية.
وأكد المجتمعون ضرورة تفعيل إصحاح 

البيئة عبر التحكم في عوامل التأثير على 
البيئة  على  الرقابة  إل��ى  للوصول  البيئة 

بقصد حمايتها وتحسينها.
البيئة،  وزارة  م��ن  ال��ع��ام  النائب  وطلب 

التي  ال��ح��وادث  أو  ال��وق��ائ��ع  بكل  م��واف��ات��ه 
تشكل خرًقا ألحكام قانون حماية وتحسين 
البيئة تمهيدا لتحريك الدعوى الجنائية في 

مواجهة مرتكبيها.

 ” الدكتور  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزي��ر  أص��در 
عمران القيب ” قرارا بشأن فصل فرعي جامعة عمر المختار 
جامعة  وإنشاء  الرئيسي،  الفرع  عن  والقبة  درنة  بمدينة 

درنة بشكل مستقل .

األول  ال��ن��ائ��ب  التقى 
ال��وزراء  مجلس  لرئيس 
اعطيه  حسين  ال��س��ي��د 
الخميس  يوم  القطراني 
الديوان  بمقر  الماضي 
م����ع وزي������ر ال��ت��خ��ط��ي��ط 

السيد فاخر بوفرنة 
ح���ي���ث ج�����رى خ���الل 
ال��ل��ق��اء م��ن��اق��ش��ة ع��دد 
م���ن ال���م���واض���ي���ع وف��ي 
ال���م���ق���دم���ة م����ا ي��ت��ص��ل 
بخطة الحكومة بمختلف 
وزارات������ه������ا وج��ه��ات��ه��ا 

المؤسسية وكذالك خطة 
ع��م��ل م��ج��ل��س ال�����وزراء 
وأولويات  الجاري  للعام 

المتسقة  م��واض��ي��ع��ه��ا 
المّرحلية  ال��خ��ط��ة  م��ع 
االستحقاق  إلى  وص��وال 

االنتخابي المزمع تنفيذة 
نهاية العام الجاري . 

ح��ي��ث أوض�����ح وزي���ر 

الحكومة  بأن  التخطيط 
ت��ع��م��ل وف���ق األول���وي���ات 
الوضع  مع  يتماشى  بما 
ال�����راه�����ن وف������ي ش��ت��ى 
االقتصادية  ال��م��ج��االت 

واالنمائية .
ومن جهته اثنى النائب 
مجلس  ل��رئ��ي��س  االول 
ال��وزراء على كل الجهود 
وزارة  قبل  من  المبذولة 
لما  ط��ب��ق��ا  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
اختصاصات  من  لديها 
في التشريعات النافذة.

ال���ت���ق���ى وزي��������ر ال���س���ي���اح���ة 
والصناعات التقليدية عبد السالم 
الالهي، يوم األحد الماضي؛ نائب 
وحدة دعم وتمكين المرأة برئاسة 
الوزراء، بحضور مدير مكتب دعم 

وتمكين المرأة بالوزارة.
وت���ن���اول ال��ل��ق��اء ال��ص��ع��وب��ات 
وال��ع��راق��ي��ل ال��ت��ي ت���واج���ه سير 
المرأة  وتمكين  دع��م  مكتب  أداء 

المكتب  تفعيل  وآليات  ب��ال��وزارة، 
الهيكل  في  ال���واردة  المهام  وف��ق 

التنظيمي.
دور  أهمية  على  ال��وزي��ر  وأك��د 
ب��ال��وزارة،  العامالت  الموظفات 
ومشاركتهن  دع��م��ه��ن  وض����رورة 
ف��ي إع����داد ال��خ��ط��ط وال��ب��رام��ج 
وال��ف��ع��ال��ي��ات واألن���ش���ط���ة ال��ت��ي 

تنظمها الوزارة.
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عون"  "محمد  والغاز  النفط  وزير  أكد 
على  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  ح��رص 
تعزيز أوجه  التعاون مع مالطا في كافة 
المجاالت، خاصة المتعلّقة بقطاع النفط 

والغاز. 
الخميس  يوم  لقائه  خالل  ذلك  جاء   
وزير  بطرابلس  ال���وزارة  بمقر  الماضي 
المالية والعمل المالطي "كاليد كروانا". 
بدور  اللقاء  النفط خالل  وزير  وأشاد 
دولة مالطا اإليجابي في تعزيز العالقات 

الليبية المالطية. 
على  المالطي  الوزير  أكد  جانبه،  من 
مع  النفط  ق��ط��اع  ف��ي  ال��ش��راك��ة  تعزيز 
ليبيا، معربا عن حرص بالده على تطوير 
البلدين  بين  المختلفة  التعاون   مجاالت 
في  توافق  إليجاد  والسعي  الصديقين، 
بمنطقة حوض  المتعلقة  التعاون  ملفات 

البحر األبيض المتوسط. 

وزير المالية والعمل المالطي يؤكد 
حرص بالده على تعزيز الشراكة في 

قطاع النفط مع ليبيا

الحكومة تقّرر نقل مقر شركة سوق 
األموال المالية إلى بنغازي

وكيل وزارة االقتصاد والتجارة في افتتاح معرض ليبيا الرابع لإلنشاءات :

نتطلع لفتح آفاق التعاون وعقد شراكات بين القطاع الخاص المحلي والمستثمر األجنبي في مختلف المجاالت

رقم قياسي لإليراد الصافي من المبيعات النفطية خالل شهر مايو الماضي

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، 
يوم الخميس الماضي، قرارا يقضي بنقل المقر 
الرئيسي لشركة سوق األموال المالية إلى بنغازي.

حمل  الذي  القرار  من  األولى  المادة  ونصت 

المقر  نقل  على   ،2021 لسنة   133 ال��رق��م 
على  الثانية  المادة  وأك��دت  للشركة،  الرئيسي 
كل  إلغاء  مع  ص��دوره  تاريخ  من  بالقرار  العمل 

حكم يخالفه.

االقتصاد  وزارة  وك��ي��ل  أك��د 
أن   " أبوشيحة  "سهيل  والتجارة 
الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  عمل 
الخارجية  ال��ت��ج��ارة  ملف  على 
جاء وفق خطة واضحة ساهمت 
ف��ي ت��ع��زي��ز ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري 
مع  مقارنة  ال��ص��ادرات  وارتفاع 
نفس الفترة من العام الماضي .
كلمته  ف��ي  ال��وك��ي��ل  وأوض����ح 
ال��راب��ع  ليبيا  م��ع��رض  بافتتاح 
لإلنشاءات أمس االثنين أن وزارة 
من  تتطلع  والتجارة  االقتصاد 
الفعاليات  وتشجيع  دعم  خالل 
لفتح  المتخصصة  والمعارض 
شراكات  وعقد  ال��ت��ع��اون  آف��اق 
المحلي  ال��خ��اص  القطاع  بين 
والمستثمر األجنبي في مختلف 

المجاالت. 
وح��ض��ر اف��ت��ت��اح ال��م��ع��رض 
 ، والتعمير  اإلس��ك��ان  وزي����ري 

ووزي��را   ، والمعادن  والصناعة 
ال��ت��ج��ارة وت��ن��م��ي��ة ال���ص���ادرات 
والبنية  واإلس��ك��ان  والتجهيز 
التونسية  بالحكومة  التحتية 
وم���دي���ر ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
مركز  ع��ام  وم��دي��ر  للمعارض 
والسفير  ال���ص���ادرات  تنمية 
ون��ائ��ب  ليبيا  ل���دى  ال��ت��ون��س��ي 

رئ��ي��س ات��ح��اد غ���رف ال��ت��ج��ارة 
الليبي  وال���زراع���ة  وال��ص��ن��اع��ة 

وغرفة التجارة.
معرض  فعاليات  وتقام  ه��ذا 
الفترة  خ��الل  لإلنشاءات  ليبيا 
ال��ى 1  ال��ج��اري  يونيو  من 28 
يوليو المقبل على ارض معرض 

طرابلس الدولي. 

وي��ن��ظ��م ال��م��ع��رض ال��ش��رك��ة 
والمؤتمرات  للمعارض  الدولية 
ب���رع���اي���ة وزارت�������ي االق��ت��ص��اد 
والتعمير  واإلسكان   ، والتجارة 
وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ع��ارض ، 
التجارة  للغرف  العام  واالتحاد 

والصناعة والزراعة . 
وي���ش���ه���د ه������ذا ال���م���ع���رض 
مشاركة أكثر من )250( شركة 
مواد  مجال  في  ودولية  محلية 
البناء وأدوات ومعدات الحماية 
وال��م��ب��ان��ي ال��ذك��ي��ة وم��ص��ادر 
في  وذل��ك  المتجددة  الطاقات 
االق��ت��ص��اد  وزارة  دع���م  إط����ار 
وال���ت���ج���ارة إق���ام���ة ال��م��ع��ارض 
والفعاليات المختلفة التي تسهم 
في خلق فرص استثمار حقيقية 
الصغرى  المشروعات  وتشجيع 
والمتوسطة وتوطين الصناعات 

بكافة المناطق. 

الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
إي����رادات  ص��اف��ي  أن  للنفط 
ش��ه��ر م���اي���و ال���م���اض���ي من 
والغاز  الخام  النفط  مبيعات 
وال��م��ك��ث��ف��ات وال��م��ن��ت��ج��ات 
النفطية والبتروكيماويات بلغت 
 )1,322,362,503.68(
النفط  م���ن  أم��ري��ك��ي  دوالر 
والمكثفات  الغاز  يليها  الخام 
وال�������ت�������ي وص������ل������ت ال�����ى 
)53,055,556.55( دوالر 

امريكي.
ك��م��ا ح��ق��ق��ت ال��م��ؤس��س��ة 
الرسمية(  صفحتها  )حسب 
النفطية  المنتجات  من  إيراد 
 )13,925,159.15( بلغ 
دوالر ، وعوائد البتروكيماويات 
 )5 8 4 , 4 0 5 . 6 1 (
ال�����ي  إض��������اف��������ًة  دوالر 
ي��ورو   )5,824,254.83(
إج��م��ال��ي  أن  ي��ع��ن��ي  م��م��ا   ،
اإلي������������راد ال����ص����اف����ي م��ن 
بالدوالر  النفطية  المبيعات 
 )1,389,927,624.99(
أم�������ري�������ك�������ي،  دوالر 

و)5,824,254.83( يورو.
وأش�����ارت ال��م��ؤس��س��ة إل��ى 
م��اي��و  ش���ه���ر  إي���������رادات  أن 
االت��اوات  تتضمن  ال  الماضي 
ك��م��ا ان ه��ن��اك  وال���ض���رائ���ب 
 )194 ,736 ,598.07 (
إي����رادات  م��ن  دوالر  م��ل��ي��ون 
شهر مايو سيتم اظهارها في 
نتيجة  يونيو  تحصيالت شهر 
تزامن  استحقاقها  تاريخ  ان 
م��ع ع��ط��ل��ة ف��ي ب��داي��ة شهر 
يستوجب  ال��ذي  االم��ر  يونيو، 
توثيقها في تاريخ تحصيلها . 
المؤسسة  رئ��ي��س  وش���دد   

مصطفى   " للنفط  الوطنية 
ص��ن��ع ال��ل��ه " ف���ي ت��ع��ل��ي��ق له 
ب��ال��خ��ص��وص ع��ل��ى ض����رورة 
ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اس��ت��ق��رار 
م���ع���دالت اإلن���ت���اج وزي��ادت��ه��ا 
..وق�������ال )ن���ح���ن م��ت��ف��ائ��ل��ون 
النفط  ألسعار  العام  باالتجاه 
في  ف��ائ��ض��اً  تحقيق  ون��ت��وق��ع 
اإلي������رادات م��ع ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 
عن  أيضا  نعلن  كما  الجاري، 
الن��وف  راس  ش��رك��ة  مباشرة 
بدء إجراءات تصريف اإلنتاج 
من البولي ايثيلين في السوق 
يترتب  ال��ذي  االم��ر  المحلي، 
تخفيف  في  المساهمة  عليه 
أع��ب��اء اس��ت��ي��راد ه��ذه المواد 
بأن  علماً  الصعبة،  بالعملة 
بأسهل  متاحة  البولي  م���ادة 
الخاص  للقطاع  اإلج����راءات 
الصناعات  ف��ي  المتخصص 

البالستيكية .

ال��زاوي��ة  ك��م��ا أن م��ص��ف��اة 
بكامل  التشغيل  ع���اودت  ق��د 
للوحدتين  اإلنتاجية  طاقتها 
وبطاقة تكريرية يومية تتجاوز 
ال�� )100( الف برميل يومي، 
ال���ع���بء على  ي��خ��ف��ف  م��م��ا 
فضاًل  المحروقات  استيراد 
عن شحنات من النفط الخام 
تم تحويلها الى محطة اوباري 
الشركة  ع��ل��ى  تحمليها  ي��ت��م 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ك��ه��رب��اء، وال��ت��ي 
مايو  قيمتها في شهر  ُق��ِدرت 
 )18 ,676 ,528.13 ( ب���
تم  فيما   .. أم��ري��ك��ي  دوالر 
بكميات  مليته  شركة  تزويد 
من النفط الخام لغرض توليد 
قيمتها  الكهربائية  ال��ط��اق��ة 
دوالر   )2,630,442.23(
على  تحمليها  وت��م  ام��ري��ك��ي 
تسويتها  الى  ليصار  الشركة 

الحقا.

– عدد 18 حاوية تحتوي هيالك  حديدية   1
- معدات شبابيك  2

وعلي من يرغب دخول المزاد  تقديم طلب مع 
صك ضمان بمقر لجنة البيوع الجمركية بنغازي 
المراجعة  ادارة  بمبنی  السلماني  ف��ي  الكائن 
والتفتيش، وذلك خالل فترة أسبوعين من تاريخ 

نشر هذا االعالن.

)عقيد(
عطية حسن الفيتوري

رئيس لجنة البيوع 
الجمركي بنغازي

اعالن
ت���ع���ل���ن ل���ج���ن���ة ال���ب���ي���وع 
الجمركي عن اجراء مزاد 
ع��ل��ن��ي ل��ب��ي��ع م�����واد على 

النحو اآلتي:-
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بلديات

وزير التعليم التقني والفني يبحث مع عميد بلدية شحات سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة والبلديات

إبرام مذكرة تفاهم توطين عدد من المشروعات الصغرى بالمنطقة الجنوبية

بدعم من مشروع تقارب بلدي الخمس يستلم شحنة المستلزمات 
الخاصة بتحسين الخدمات العامة بالمدينة

لجنة قبول المحامين بمدينة طبرق تعقد اجتماعها األول

بحث وزير التعليم التقني والفني يخلف 
سعيد السيفاو مع عميد بلدية شحات، سبل 
ال��وزارة  بين  المشترك  والتنسيق  التعاون 
التعليمية  العملية  يخدم  بما  والبلديات 
والتقنية والفنية، وذلك على هامش زياراته 
الميدانية لمؤسسات التعليم التقني والفني 
الواقعة بمناطق )بنغازي، المرج ، البيضاء 

، شحات ، سوسه(.
قام  والفني،  التقني  التعليم  وزي��ر  وك��ان 
مؤسسات  من  عدد  خاللها  تفقد  بزيارات 

نطاق  في  الواقعة  والفني  التقني  التعليم 
مدن )المرج، والبيضاء، وشحات، وسوسه(، 
التقنية  احتياجاتها  على  لالطالع  وذل��ك 

والفنية.
الكليات  أوض��اع  على  الوزير  اّطلع  كما 
والفنية  العليا  التقنية  والمعاهد  التقنية 
عزمه  م��ؤك��داً  المناطق،  بتلك  المتوسطة 
على حلحلة كل المختنقات والعراقيل التي 
كافة  توفير  على  سيعمل  وأن��ه  تواجههم، 
التقنية  الكليات  واحتياجات  مستلزمات 

والمعاهد التقنية العليا والفنية المتوسطة 
بما يطور ويخدم العملية التعليمية، إضافة 
التي  للمؤسسات  الصيانة  أعمال  تنفيذ 

تحتاجها.
وفي ختام جولته لليوم الثاني للمؤسسات 
التقنية والفنية، قام عميد البلدية والمعهد 
بتكريم الوزير عرفاناً وتقديراً للجهد الذي 

يبذله لصالح التعليم التقني والفني.
والفني  التقني  التعليم  وزير  بأن  ويذكر 
وال��وف��د ال��م��راف��ق ل��ه يقومون ه��ذه األي��ام 
وتجسيداً وعماًل بتوحيد كافة المؤسسات 
الوطنية،  ال��وح��دة  ح��ك��وم��ة  مظلة  ت��ح��ت 
وتفقد  التعليمية  األوض��اع  على  بالوقوف 
مع  واالجتماع  والفنية،  التقنية  المرافق 
المعاهد  وم��دراء  التقنية  الكليات  عمداء 
التقنية العليا والفنية المتوسطة لالطمئنان 

أكثر على سير العملية التعليمية.

سبها  بلدية  احتضنت 
م����راس����م ت���وق���ي���ع م���ذك���رة 
من  ع���دد  لتوطين  ت��ف��اه��م 
ال���م���ش���روع���ات ال��ص��غ��رى 
والبالغ  الجنوبية  بالمنطقة 
تحت  مشروع   72 عددها 
وزارة  ورع����اي����ة  إش������راف 

االقتصاد والتجارة.
من  توقيعها  تم  المذكرة 
والتجارة  االقتصاد  وزارة 
الوطني  البرنامج  يمثلها 
ل��ل��م��ش��روع��ات ال��ص��غ��رى 
وال��م��ت��وس��ط��ة وص���ن���دوق 
ض��م��ان االئ��ت��م��ان وغ��رف��ة 
التجارة والصناعة والزراعة 
هيئة  تضمنت  كما  سبها 
والمفقودين  الشهداء  أسر 
بإدارة  المكلفة  والمبتورين 
ال��م��ش��روع ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
وتمثلت  الممولة  الجهات 

ف���ي ال��م��ؤس��س��ة ال��وط��ن��ي��ة 
الليبية  وال��ش��رك��ة   للنفط 
ل����الت����ص����االت ال��ق��اب��ض��ة 
ب���ح���ض���ور ع���ض���و م��ج��ل��س 
ال�����ن�����واب ع����ن ال���ج���ن���وب 
السيدة / فاطمة الصويعي 
و رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
للتشجيع االستثمار وشؤون 
مدير  ون��ائ��ب  الخصخصة 
عام مركز تنمية الصادرات 
وال��م��س��ت��ش��ار االق��ت��ص��ادي 
ل��ل��س��ي��د ال����وزي����ر وم�����دراء 

اإلداري���ة  ال��ش��ؤون  إدارات 
القطاع  وتنمية  وال��م��ال��ي��ة 
الخاص واالستثمار وعميد 
البلدي  المجلس  وأع��ض��اء 
الحكماء  و  سبها  لبلدية 

واألعيان بالمدينة.
#وزير_االقتصاد  وأك��د 
وال���ت���ج���ارة خ���الل م��راس��م 
تضع  ال����وزارة  أن  التوقيع 
ال���م���ش���روع���ات ال��ص��غ��رى 
أولويات  والمتوسطة ضمن 
ع��م��ل��ه��ا وت����ح����رص ع��ل��ى 

م��راك��ز  دور  وتفعيل  دع���م 
بكافة  اإلعمال  وحاضنات 
ال���م���ن���اط���ق الس��ت��ق��ط��اب 
الريادية  األفكار  أصحاب 
اإلمكانيات  ك��اف��ة  وت��وف��ي��ر 
حتى  لتنفيذها  ال���الزم���ة 
تصبح مشاريع قائمة تسهم 
في تحريك عجلة االقتصاد 
عمل  فرص  وخلق  الوطني 
ل��ف��ئ��ة ال���ش���ب���اب، م��ش��ي��راً 
تعد  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  أن 
مرحلة أولى من خطة عمل 

ال����وزارة ف��ي دع��م وتوطين 
ال���م���ش���روع���ات ال��ص��غ��رى 

والمتوسطة.
ك��م��ا ت��ض��م��ن��ت م��راس��م 
ال���ت���وق���ي���ع ع�����رض م��رئ��ي 
ل���م���رك���ز أع����م����ال س��ب��ه��ا 
الوطني  للبرنامج  ال��ت��اب��ع 
ل��ل��م��ش��روع��ات ال��ص��غ��رى 
نشاط  يوضح  والمتوسطة 
التي  والمشروعات  المركز 
ومتابعة  بدعم  تنفيذها  تم 
المركز والبالغ عددها 35 
مشروع، كما اطلع الحضور 
على خطة عمل المركز في 
استقطاب أصحاب األفكار 
ودعم المشروعات الريادية 
وكذلك المشاكل والعراقيل 
انجاز  ف��ي  يواجهها  ال��ت��ي 
المقترحة  والحلول  مهامه 

بشأنها.

من منطلق الشراكة مع مشروع تقارب 
للرقى  المحلية  الحكومة  دور  لتعزيز 
 ، الخمس  ببلدية  ال��خ��دم��ات  بمستوى 
المستلزمات  البلدية شحنة من  تسلمت 
العامة   ال��خ��دم��ات  بتحسين  ال��خ��اص��ة 
المحلية  ال��ط��رق  ب��إص��الح  والمتعلقة 
إط��ار دعم  ف��ي  الشحنة  وت��أت��ى ه��ذه   ،
مشروع تقارب لعدد من البلديات والتي 

من ضمنها بلدية الخمس.
م��ش��روع  يسعى  ال��س��ي��اق  ذات  وف���ى 
ت����ق����ارب إل�����ى م���س���اع���دة ال��س��ل��ط��ات 
عدد  تنفيذ  على  بالبلديات  المحلية 
المجاالت  مختلف  فى  المشروعات  من 
تعود  أن  ش��أن��ه��ا   م��ن  يمكن  الخدمية 
المواطنين  جميع  على  والنفع  بالفائدة 

داخل بلدية الخمس .

المجلس  عضو  بحضور 
طبرق  ل��ب��ل��دي��ة  ال��ت��س��ي��ي��ري 
ال��س��ي��د ه��اش��م ام��ص��ادف  
عقدت لجنة قبول المحامين 
إجراء  بعد  األول  اجتماعها 
االم��ت��ح��ان��ات وذل���ك لغرض 
المقبولين  ن��ت��ائ��ج  اع����الن 

النقل  ق��رار  اص��دار  وايضا 
للمحامين تحت التمرين الي 
االبتدائية واالستئناف وهذا 
النقابة  خطة  ضمن  ي��أت��ي 
في  اجتماعات  لعقد  العامة 
لتفتيت  الليبية  ال��م��دن  ك��ل 

المركزية .

إشراف : سعيد الصيد

للبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  قام 
بزيارة  بوجواري  الصقر عمران  السيد/م. 
الفم  وج��راح��ة  لطب  التخصصي  للمركز 

واألسنان التعليمي بنغازي 
العام  المدير  استقباله  ف��ي  ك��ان  حيث 
للمركز السيد/ د. محمد 
التومي والمدير الُمساعد 
الفسي  حسين  السيد/ 
ال��ش��ؤون  إدارة  وم��دي��ر 
السيد/د. صالح  الطبية 
ورئ���ي���س قسم  ال���الف���ي 
ومدير  سليم  مجدي  السيد/د.  الجراحة 
ادارة الشؤون الفنية والهندسية السيد/م. 
العالقات  قسم  ورئ��ي��س  ال��ف��ارس��ي  ميلود 
وبحضور  الجاللي  السيد/صبري  العامة 
التسييري  المجلس  رئ��ي��س  مكتب  م��دي��ر 

للبلدية السيد/يوسف الزواوي .
ب�عمل  المجلس  رئيس  أش��اد  وق��د  ه��ذا 
وإخ��الص  بجد  تعمل  التي  المركز  إدارة 
بمستوى  إع��ج��اب��ه  م��ب��دئ��ا  ت��ط��وي��ره  ع��ل��ى 
التي  الطبية  الخدمات  على  ُمثنياً  العمل، 
الطبية  العناصر  قبل  من  للمواطنين  تُقدم 

والطبية الُمساعدة . 
أب��رز  على  المجلس  رئ��ي��س  اط��ل��ع  وق��د 
واعداً  المركز  عمل  تواجه  التي  العراقيل 
أجل  م��ن  الكافي  ال��دع��م  ،وت��ق��دي��م  بحلها 
استمرار أداء هذا الِمرفق الصحي لمهامه 

على أكمل وجه .

مختاري  باختيار  المكلفة  اللجنة  بدأت 
المجلس  قبل  م��ن  والمشكلة  ال��م��ح��الت 
البلدي سبها، بإجراء االمتحانات التحريرية 
مختاري  الختيار  المخصصة  والشفهية 
المحالت بحضور 37 ُمقدم على )وظيفة 
ُمقدم وسيتم  مختار محلة( من أصل 53 
فور  رس��م��ي  بشكل  النتائج  ع��ن  اإلع���الن 

استكمال تقييم اللجنة.

بوجواري يقوم بزيارة للمركز التخصصي لطب 
وجراحة الفم واألسنان التعليمي ببنغازي

امتحان مخاتير 
المحالت ببلدية سبها



عميد وأعضاء بلدية سوق الجمعة المنتخبين يؤدون القسم القانوني

عميد بلدية سرت يبحث مع مدير جهاز المشروعات 
المشاكل التي تعرقل تنفيذ المشاريع داخل البلدية

المؤسسة الوطنية للنفط تبحث آلية االستثمار ودعم مشروعي 
المنطقة الحرة المريسة – بنغازي والمنطقة الحرة – الكفرة

بلدية  وعميد  أعضاء  أدى 
المنتخبون  ال��ج��م��ع��ة  س���وق 
أمام  القانوني  القسم  حديثا 
السيد  المحلي  الحكم  وزي��ر 

بدر الدين التومي.
وت���م ذل���ك ب��ح��ض��ور وك��ي��ل 
لشؤون  البلدي  الحكم  وزارة 
أحمد  مصطفى  ال��ب��ل��دي��ات 
ش��ؤون  إدارة  وم��دي��ر  س��ال��م، 
المحافظات والبلديات فتحي 
بلدية  وع��م��ي��د  ع��ب��دال��ص��م��د، 
هشام  السابق  الجمعة  س��وق 

بن يوسف.
وتخلل هذه المراسم اجتماع 
البلدي  المجلس  م��ع  للوزير 

ناقش  الجمعة  لسوق  الجديد 
الفترة  ف��ي  العمل  سير  فيه 
ال��م��اض��ي��ة ب��ال��ب��ل��دي��ة وف��رص 

ت��ح��س��ي��ن ال����واق����ع ال��خ��دم��ي 
داخلها.

ك��م��ا ت��م��ت م��ن��اق��ش��ة ملف 
تسوية الوضع المالي واإلداري 
الوظيفي  ال��م��الك  وت��ن��ظ��ي��م 
لموظفي بلدية سوق الجمعة.

كلمة  ال��وزي��ر  السيد  ووج��ه 
العالية  ب��ال��روح  فيها  أش���اد 
ال��ت��ي س���ادت م��راس��م ت��أدي��ة 
القسم مؤكدا على أن العملية 
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة أس����اس مهم 

لنجاح العمل البلدي.

مختار  السيد  س��رت  بلدية  عميد  التقى 
المعداني، مع مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات 
عجاج،  محمود  المهندس  والمرافق  اإلسكان 
غيث  السيد  البلدي  المجلس  عضو  بحضور 
اوحيدة، وذلك لبحث المشاكل التي تقف عائق 

أمام تنفيذ المشاريع داخل البلدية.
هذا وأعطى عميد البلدية تعليمات مباشرة 
حل  تسريع  ب��ض��رورة  بسرت  الجهاز  لمكتب 
مشكلة الصرف الصحي بمحطة “ابو هادي”، 
والبدء  للمشروع  المنفذة  الشركة  واستدعاء 
جانب  إلى  المشروع،  تنفيذ  في  فوري  بشكل 
طريق  انهيار  مشروع  في  العمل  بدء  ض��رورة 
المالية  المبالغ  تخصيص  ت��م  وال��ت��ي  البحر 

للبدء  الشركة  استدعاء  وضرورة  لها  الالزمة 
بعض  ص��ي��ان��ة  وك��ذل��ك  ال��ع��م��ل،  ف��ي  الفعلي 
مبالغ  تم تخصيص  والتي  بالبلدية  الهبوطات 
مالية لها وضرورة البدء في تنفيذها باإلضافة 

إلى عدد 2خزانات مياه شرب بمنطقة 700.
ومن جانبه، أكد عميد البلدية للمدير العام 
حرصه على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه 

سير تنفيذ المشاريع داخل البلدية. 

ال���ت���ق���ى ال���م���ه���ن���دس 
م��ص��ط��ف��ى ص���ن���ع ال��ل��ه  
اإلدارة   م��ج��ل��س  رئ���ي���س 
بالمهندس قويدر إبراهيم 
قويدر مدير عام المنطقة 
–بنغازي  المريسة  الحرة 
عبدالرحمن  والمهندس 
عقوب عميد بلدية الكفرة 
العماري  السيد  بحضور 
عضو  ال��ع��م��اري   محمد 
المؤسسة  إدارة  مجلس 
والدكتور  للنفط  الوطنية 
خلف الله إبراهيم " مدير 
ال��ق��ان��ون��ي��ة  اإلدارة  ع���ام 
والسيد فتحي مادي مدير  
والسيد  االستثمار   إدارة 
مدير  عبدالدائم   مختار 
المستدامة  التنمية  إدارة 
ب���ال���م���ؤس���س���ة ال��وط��ن��ي��ة 

للنفط.
وت���م ف��ي ال��ل��ق��اء بحث 
ال���ف���رص االس��ت��ث��م��اري��ة 
للنفط  الوطنية  للمؤسسة 
المنطقة  م��ش��روع��ي  ف��ي 
بنغازي   المريسة   الحرة 
وآل���ي���ة ت��ف��ع��ي��ل م��ش��روع 

المنطقة الحرة الكفرة .
المهندس  واس��ت��ع��رض 
ق��وي��در اخ���ر ال��ت��ط��ورات 
وال����م����راح����ل وال��خ��ط��ط 
ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��م��ش��روع 
المريسة  الحرة  المنطقة 
وم�������ا م�������دى ال����ج����دوى 
االق���ت���ص���ادي���ة م���ن رب��ط 
المريسة  الحرة  المنطقة 
الحرة  المنطقة  بمشروع 
مساهمة  وم���دى  ال��ك��ف��رة 

ال���ج���ه���ات األخ�������رى م��ن 
مؤسسات الدولة في هذا 
والذي  الضخم  المشروع 
مصادر  اهم  أحد  سيكون 
تم  ل��و  ليبيا  ف��ي  ال��دخ��ل 
سيحدث  ك��م��ا   ، ت��ن��ف��ي��ذه 
وب��ش��ري��ة  م��ك��ان��ي��ة  تنمية 
يعد  اذا  للمنطقة  كبيرة 
الرئيسية  الخطوط  اح��د 
التجارية الواعدة الرابطة 
واالمريكتين  أوروب���ا  بين 

بالقارة االفريقية .
م����ن ج���ان���ب���ه أوض����ح 
عبدالرحمن  ال��م��ه��ن��دس 
عقوب  عميد بلدية الكفرة  

المؤسسة  م��س��اه��م��ة  ان 
هذا  في  للنفط  الوطنية 
المشروع سيكون له األثر 
الكبير في نجاحه باعتبار 
البنية  اع��م��ال  ان��ش��اء  ان 
التحتية للمنشآت النفطية 
وتوفير المشتقات النفطية 
في تلك عامال هاما يسهم 
في انشاء المناطق الحرة.

م�����ن ج����ان����ب����ه رح����ب  
صنع  مصطفى  المهندس 
الضيوف  ب��ال��س��ادة  ال��ل��ه  
في مدينة طرابلس مؤكدا 
الوطنية  ال��م��ؤس��س��ة  ان 
على  تعمل  دائ��م��ا  للنفط 

تشجيع االستثمار المحلي 
ل��ل��ن��ه��وض ب��ال��ب��الد وف��ي 
ه����ذا ال���ص���دد س��ت��درس 
في  االستثمار  المؤسسة 
الكفرة  ال��ح��رة  المنطقة 
لخزانات  مستودع  بإنشاء 
مع  والتنسيق  ب��ال��ت��ع��اون 
لتسويق  ال��ب��ري��ق��ة  ش��رك��ة 
على  وس��ن��ع��م��ل  ال��ن��ف��ط 
م��ت��اب��ع��ة ه���ذه ال��م��ش��اري��ع 
ال��م��ه��ن��دس  واوض��������ح   ,
ان  ال��ل��ه  ص��ن��ع  مصطفى 
مثل هذه المشاريع الكبيرة 
ت��ت��ط��ل��ب وض�����ع أرض���ي���ة 
خصبة لجلب المستثمرين 
المناسبة  األم��وال  وتوفير 
ع��ل��ى  االع����ت����م����اد  دون 

ميزانيات الدولة .
أعضاء  السادة  وتوجه 
الكفرة  البلدي  المجلس 
للسيد  والتقدير  بالشكر 
اإلدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س 
لتنفيذ  االذن  ب��م��ن��ح��ه 
بعض من مشاريع التنمية 
في  والمتمثلة  المستدامة 
الغاز  لتوزيع  دوارة  انشاء 
المطالب  بعض  وت��وف��ي��ر 

عبر  السابقة  الفترة  في 
المستدامة  التنمية  إدارة 
, ك��م��ا ت���م ت��ق��دي��م بعض 
التي  األخ����رى  ال��م��ط��ال��ب 

تخدم المنطقة .
ح��ض��ر االج��ت��م��اع عن 
وف����د ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ح��رة 
المريسة والمنطقة الحرة 

الكفرة كل من السادة :
أس���ام���ة ال��ج��ه��ان��ي .. 
خ���دم���ات  إدارة  م���دي���ر 
بالمنطقة  المستثمرين 

الحرة المريسة
م��ف��ت��اح ع��ب��دال��رح��ي��م 
محمد ... عضو المجلس 

البلدي الكفرة
محمد  أحمد  الدكتور 
المنطقة   ... السنوسي 

الحرة المريسة
خ�����ال�����د ال���م���ج���ب���ري 
تقنية  مكتب  م��دي��ر   ....
بالمنطقة  ال��م��ع��ل��وم��ات 

الحرة المريسة .
 ... الشيباني  خليفة 
مدير إدارة فروع المنطقة 
الغربية بمصرف االجماع 

العربي
الشرع  محمد  حسين 
مصلحة  عن  مندوب   ...
المنطقة  ل���دى  ال��م��وان��ئ 

الحرة المريسة
ال���دك���ت���ور اح���م���د ب��ن 
الحرة  المنطقة   ... عامر 

المريسة
ه��ش��ام س��ع��د ال��ب��رك��ي 
.... مدير إدارة االستثمار 
بالمنطقة الحرة المريسة
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اجتماع  جالو  بلدية  ب��دي��وان  ُعقد 
بالجامعة  جالو  فرع  إدارة  مع  تقابلي 
المفتوحة بنغازي ترأسه عميد البلدية 

وب��ح��ض��ور ال��س��ادة 
االع���ض���اء وم��دي��ر 
م����ك����ت����ب ش�������ؤون 
ال��ع��م��ي��د ح��ي��ث تم 
خ�����الل االج���ت���م���اع 
طبيعة  اس��ت��ع��راض 

عمل الجامعة وما تحتاجه من نواقص 
النعدام  نظراً  مستعجله  واحتياجات 
وتبعات  لها  المخصصة  الميزانيات 

ذلك على العملية التعليمية.
وم���ن ج��ه��ت��ه وع���د ال��م��ج��ل��س بحل 
ك��اف��ة ه���ذه ال��م��ع��وق��ات وال��ع��راق��ي��ل 
الطلبة  وشريحة  العام  للصالح  خدمة 
التي  بالظروف  بالدراسة  الراغبين 

تهيئها الجامعة لهم .

ببلدية  المرأة  شؤون  عضو  تواصل 
عقد  ب��ت��رون  فضيلة  السيدة  أوج��ل��ة 
القضايا  لمتابعة  اليومية  اجتماعاتها 
أوجلة،  في  ال��م��رأة  بشؤون  المتعلقة 

وي�������أت�������ي ه�����ذا 
للتأكيد  االجتماع 
نتائج  ول��م��ت��اب��ع��ة 
االج����ت����م����اع����ات 
ال��س��اب��ق��ة وال��ت��ي 
السيدة  عقدتها 

فضيلة بترون  مع عدد من النسوة من 
الليبيات  والنساء  واألرامل  المطلقات 
ال��م��ت��زوج��ات م���ن أج���ان���ب وال��ن��س��اء 
ليبيين  م��ن  ال��م��ت��ج��وزات  األج��ن��ب��ي��ات 
والذي عقد يوم السبت الماضي بقاعة 

المركز الثقافي أوجلة.
السيدات  لجميع  العضوة  تفيد  كما 
المتعلقة  القضايا  مراجعة  بأن موعد 
بهن سيكون يوم األربعاء من كل أسبوع 
القانونية  المستشارة  بحضور  وذل��ك 

بمجلس شؤون المرأة.

"بلدي جالو" يقف على نواقص 
واحتياجات الجامعة المفتوحة

عضو شؤون المرأة ببلدية أوجلة 
تتابع القضايا المتعلقة بالمرأة
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وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية تشارك في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب

وزيرة الثقافة تلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة 
الثقافة واإلعالم بجمهورية صربيا

وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية تزور سفارة ليبيا بالقاهرة

صدور العدد 130 من مجلة الفصول األربعة

األربعاء  يوم  شاركت صباح 
الماضي وزيرة الثقافة والتنمية 
مبروكة  األس��ت��اذة  المعرفية 
توغي عثمان, في مراسم حفل 
ال  ل��ل��دورة  الرسمي  االفتتاح 
الدولي  القاهرة  لمعرض   52

للكتاب.
معرض  ف��ع��ال��ي��ات  وك��ان��ت 
القاهرة الدولي للكتاب انطلقت 
مصطفى  ال��دك��ت��ور  ب��ح��ض��ور 
مدبولي رئيس مجلس الوزراء 
الثقافة  ووزي�����رة  ال��م��ص��ري، 
المصرية الدكتورة إيناس عبد 
الحاج  هيثم  والدكتور  الدايم، 
ع��ل��ي رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
والسيدة  المصرية،  للكتاب 
م���اي���ا غ��وي��ك��وف��ي��ت��ش ن��ائ��ب��ة 
الثقافة  وزي��رة  ال��وزراء  رئيس 

صربيا,  بجمهورية  واإلع��الم 
عبدالعالي  محمد  والسفير 
في  باألعمال  القائم  مصباح 
إلى  القاهرة,  الليبية  السفارة 
المسؤولين،  من  ع��دد  جانب 

واإلع���الم���ي���ي���ن، وال���ُك���ت���اب 
المصريين.

في  ليبيا  دول����ة  وت���ش���ارك 
ل��ل��م��ع��رض   52 ال  ال�������دورة 
ع��ددا  فيه  ت��ع��رض  بجناحين 

والمنشورات  اإلص��دارات  من 
الليبية بحضور عدد من األدباء 
مختلف  من  الليبيين  والكتاب 
أن��ح��اء ال��وط��ن، اض��اف��ى الى 
النشر  دور  من  عدد  مشاركة 
الليبية في أجنحة خاصة بها 
المشاركين  الناشرين  ضمن 

في المعرض.
وي��ش��ارك ف��ي ه��ذه ال���دورة 
ناشًرا,  و1218  دول���ة،   25
المعرض  في  األجنحة  وع��دد 

756 جناحا
ال��م��ع��رض حتى  وي��س��ت��م��ر 
ال��خ��ام��س ع��ش��ر م���ن ي��ول��ي��و 
ال��دورة  ه��ذه  وتحمل  المقبل، 
حياة”,  ال���ق���راءة  “ف���ي  ش��ع��ار 
كما تتضمن الفعاليات إطالق 

مبادرة ثقافتك كتابك.

توغي  التقت األستاذة مبروكة 
والتنمية  الثقافة  وزي��رة  عثمان 
المعرفية, في العاصمة المصرية 
القاهرة, السيدة مايا غويكوفيتش 
نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة 
واإلع�����الم ب��ج��م��ه��وري��ة ص��رب��ي��ا، 
مشاركتها  ه��ام��ش  ع��ل��ى  وذل���ك 

 52 ال��دورة  فعاليات  افتتاح  في 
لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وجرى خالل اللقاء استعراض 
االه���ت���م���ام  ذات  ال���م���واض���ي���ع 
وسبل  البلدين  بين  المشترك 
الليبية  الثقافية  العالقات  تعزيز 

الصربية.

قامت وزيرة الثقافة والتنمية 
مبروكة  األس���ت���اذة  ال��م��ع��رف��ي��ة 
ت���وغ���ي ع��ث��م��ان ي����وم االث��ن��ي��ن 
سفارة  لمقر  ب��زي��ارة  الماضي 
دولة ليبيا لدى جمهورية مصر 
الحالية  زيارتها  العربية، ضمن 
افتتاح  حفل  لحضور  للقاهرة 
معرض القاهرة الدولي للكتاب

ل��دى  استقبالها  ف��ي  وك���ان 
السفير  السفارة  مقر  وصولها 
مصباح  ال��ع��ال��ي  ع��ب��د  محمد 
ال��ق��ائ��م ب��األع��م��ال ف��ي مصر, 

وأعضاء السفارة
وع���ب���رت وزي������رة ال��ث��ق��اف��ة 
على  شكرها  عن  اللقاء  خالل 
أكدت على  و  االستقبال  حسن 

أه��م��ي��ة ال����دور ال��ت��ي ت��ق��وم به 
خدمة  في  الدبلوماسية  البعثة 
نلتقي  وقالت  الليبية،  المصالح 
ال���ي���وم ل��ك��ي ن��ت��ب��ادل وج��ه��ات 

الليبية  الجالية  وأحوال  النظر, 
ال��م��ق��ي��م��ة ف���ي م��ص��ر خ��اص��ة 
ومتابعة  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  ال���ش���ؤون 
الليبية  ال��م��ش��ارك��ة  ب��رن��ام��ج 
للكتاب,  ال��ق��اه��رة  معرض  ف��ي 
والبرامج الثقافية بين البلدين. 
السفير  ت��وج��ه  جهته,  م��ن 
بالشكر  ال��ع��ال��ي  ع��ب��د  محمد 
ل��ل��وزي��رة وال��وف��د ال��م��راف��ق لها 
ال��م��ش��ارك��ة  ت��ك��ون  أن  متمنيا 
ال��ق��اه��رة  م��ع��رض  ف��ي  الليبية 

للكتاب فاعلة ومتميزة .

عن رابطة األدباء والكتاب الليبيين، صدر العدد 130 من مجلة 
رئيسي  بعنوان  2021م،  الصيف  فصل  عدد  األربعة،  الفصول 

لموضوع ملف العدد )النشر والناشرون في ليبيا(.
في كلمة الفصول، كتب رئيس التحرير )النشر وضبط المعادلة 
النشر والعمل  العالقة بين  افتتاحيته  تناول في  الثقافية(، والذي 
الثقافي، كون النشر هو القناة التي يتم من خاللها نشر المعرفة 
على أوسع نطاق، األمر الذي يوسع من دائرة الفائدة، من خالل 

وصول المعرفة في شكلها المادي إلى المتلقي. 
تضمن ملف العدد، 6 مشاركات، كانت أوالها بعنوان )بين موت 
وجاءت  عمران"،  علي  "عبدالله  للدكتور  الناشر(  وموت  المؤلف 
الثانية بعنوان )الناشر والكاتب في ظل التطور في وسائل النشر 
ثالث  السحاتي".  "ام��راج��ع  للباحث  والمعالجات(  التحديات   -
المشاركات كانت للكاتب "عبدالحكيم عامر الطويل" والذي يقول 
فكانت  المشاركات  راب��ع  أما  ُمشتركة(.  )المسؤولية  النشر  بأن 
للكاتبة "سعاد الورفلي" التي توقفت في رؤسة عامة حول )النشر 
والناشرون في ليبيا(، المشاركة ما قبل األخير كانت للكاتب "ناجي 
الحربي" الذي تناول من خالل مقالته )تجربتي مع النشر(، لتكون 
الفنادي:  "يونس  للكاتب  إحصائية  دراسة  مع  المشاركات  خاتمة 
تحت عنوان )حركة نشر الكتاب في ليبيا خالل الفترة )2012م 
رئيسي:  بعنوان  كان  العدد  لهذا  الملف  استطالع  2019م((.   –
الجهات  م��ن  مالية  م��س��اع��دات  ي��ري��دون  ال  الليبيون  ال��ن��اش��رون 

الرسمية.
أقواس العدد الثقافية تناولت أكثر من جانب ثقافي، حيث نقرأ:

حاتي  جماليَّاُت التَّشكيل الفنِّيِّ في "ش�واطئ الُغ�ربة" لخالد السَّ
– د.شعبان عبدالحكيم محمد )مصر(

المقهور -  للكاتبة عزة  "الرصيف"  القصيرة  القصة  قراءة في 
إخالص فرنسيس 

العناق بين الّسرد والغناء في رواية "شكشوكة" لمحمد األصفر 
– د.سهيرة شبوب )تونس(

إبراهيم الزليتني وصدع في الجدار – حسين نصيب المالكي
العالج النفسي: جرعة من نثر وحبوب كاملة من الشعر – مريم 

سالمة
الشاعر محمد الفيتوري: أنا ال أملك شيئاً غير إيماني بشعبي 

وبتاريخ بالدي!! – مفتاح الشاعري
الذوق الرفيع في الشعر الجاهلي )1-2( - د. سعدية حسين 

البرغثي
ه��روب – هدى  المشاركات؛  ال��س��رد، ج��اءت  إق��داع��ات  وف��ي 
القرقني، صور من سوق المدينة – د. قيس عمران اخليف، انتحار 
– عبدالرحمن سالمة، أما في إبداعات الشعر فكانت المشاركات؛ 
غبراء الضياع – هليل البيجو، خلود - د.عصام الفرجاني، قاتل – 
مصطفى جمعة، ربما – عائشة بازامة، َغيْبُوبَة – محمد الحبيب 

)المغرب(، زهرةُ النسيم – ترجمة: د.محمد قصيبات.
في متابعات العدد، جولة مع: أخبار الرابطة، مناشط وفعاليات، 

رحلوا عنا، إصدارات.
القمودي"  "حواء  الشاعرة  بقلم  كان  العدد،  لهذا  المسك  ختام 

وسؤال: سيرة أدبية.. أم سيرة ذاتية؟!
الجدير بالذكر، أن مجلة الفصول األربعة، مجلة فكرية ثقافية 
يشرف  مؤقتاً،  إلكترونية  نسخة  في  أشهر،  ثالثة  كل  مرة  تصدر 
"خليفة  الدكتور  الليبيين،  والكتاب  األدب��اء  رابطة  رئيس  عليها 
احواس". ويرأس تحريرها الشاعر “رامز النويصري”. يقوم على 
إدارة التحرير الشاعر “خالد الدرويش”، ويعمل في تنسيق التحرير 
الكاتب  م��ن  تتكون  تحرير  وهيئة  ال��ش��اع��ري”،  “ع��وض  ال��ق��اص 
“عبدالرحمن جماعة” والكاتب “علي المقرحي”، والفنان “جمعة 

الترهوني”.

زار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى 
المصرية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����رة  ب��ح��ض��ور  م��دب��ول��ي، 
ال��دك��ت��ورة إي��ن��اس ع��ب��د ال���داي���م، ي���وم األرب��ع��اء 
الدورة  في  المشارك  ليبيا  دولة  جناح  الماضي 
الدولي  القاهرة  لمعرض  والخمسين  الثانية 
للكتاب، ضمن جولته على بعض األجنحة العربية 
واألجنبية المشاركة في فعاليات المعرض, وكان 
المعرفية  والتنمية  الثقافة  وزيرة  استقباله  في 
األستاذة مبروكة توغي عثمان, والسفير محمد 
بالسفارة  باألعمال  القائم  مصباح  عبدالعالي 

الليبية بالقاهرة

وزيرة  عثمان  توغي  مبروكة  األستاذة  التقت 
العاصمة  ف��ي  المعرفية,  والتنمية  ال��ث��ق��اف��ة 
الماضي, وزيرة  القاهرة,  يوم األربعاء  المصرية 

الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم.
المعرفية,  والتنمية  الثقافة  وزي��رة   وهنأت 
الثقافي  الحدث  بهذا  المصرية  الثقافة  وزي��رة 

الهام وبالعالقات األخوية بين البلدين.
وتم خالل اللقاء التأكيد على أهمية التعاون 
االتفاقيات  مراجعة  يتطلب  م��ا  الثقافي  وهو 
التعاون  تعزيز  ومتابعة  السابقة،  العمل  وبرامج 
الثقافي, وما يستدعيه التبادل الثقافي والتعاون 
المشترك لخدمة ومصلحة البلدين., وكان اللقاء 
فرصة لإلطالع من خالل دور الثقافة والمثقفين 

في التنمية
الثقافة  لوزيرة  الليبية  الثقافة  وزيرة  ووجهت 
المصرية خالل اللقاء الدعوة لزيارة ليبيا خالل 

الفترة القادمة .

رئيس الوزراء المصري يزور جناح دولة 
ليبيا في معرض القاهرة للكتاب

وزيرة الثقافة الليبية تلتقي وزيرة 
الثقافة المصرية في القاهرة 
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أخَبروني

أخَبروني .. أّن الموت سوف يأتي 
لم ُيغّنوا عن حياة كحياتي..

أو نُهوضي ِمن ُسباتي
أزَعجوني ِبمماتي..

يا ُسكون الليل نادي 
نجمًة .. في ُعقر ذاتي..

ثم أطفئ لي سهادي 
كّل شيطان وَعاتي

قد أخبُروني.. بالُشجون 
عن كالم الحب ذاك عن جنوني..

عن صديق غاب عّني 
أّرقوني.. بالُظنوِن..

عن روايات سأكتب
عن فنوني 

عن قصيدي إذ تشّبث
بالغصون..
ثم قالوا ..

أّن الحّب ليس حبًا
قلت ماذا .. هل يكون الحب ُجًبا 

قالوا أّن الحب حرٌب
قلت .. طّيب ، بعض حبي 

ألٌم شتٌم وضرٌب 
ثم حضٌن .. ودموع بالجفوِن..

يا صباح الفجر زادي
يا طلة الطّل الحنوِن..

إْذ بالهالل ظّل بادي 
لم تشتعل شمس األُتوِن..

ُهم أخبروني.. 
وتشاءموا إذ أخبروني..

قل لهم، عن صديقي 
ا.. يا صباح الفجر هَيّ
أخبر الناس بِشعري 

ا.. إذ ال أزال أمضي حَيّ
أخبر الكّل بحزني 

ا.. ال يزال الحزن نَيّ
هل رأوني بالطفولة؟

أم تراهم قرأوا
كّل أنسامي الخجولة

إنما قد هّددوني
بالفناء .. والكهولة 

أخَبروني .. أّن الموت سوف يأتي 
لم يغّنوا .. عن حياة كحياتي

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

حنيٌن

أعمق من كونه مجرد قلم

َراقٌص على َشفا ُحفرة نافذة

■ بقلم : عّزة الشريف 

■ بقلم: آرام نمر الحراسيس 

■ بقلم : علي الكرغلي  ■ بقلم : نورهان عبد الحق

بجعبتي الكثير من الحنين 
الحنين الذي ال يتوقف

يأخذني إلى هناك حيث هم
حيث الوجوه الطيبة

التي تضفي على روحي
الهدوء والسكينة !
حنيٌن إلى الجمال

إلى النقاء
الذي عهدته بصغري

في مالمح هذه المدينة
حنيٌن  

يلزمه عناٌق طويل
ونسمة باردة من "الكورنيش"

تتخلل خصالت الشعر

ورائحة ياسمين وزهر ورمان 
وعينان شاردتان
في األفق البعيد

حيث األعياد 
حيث بيوت الجدات الدافئة 

حيث ولدت..

على  ال��وح��دة  م��ن  الكاتب  يعاني  ال 
األق���الم  آن��س��ت  فلطالما  اإلط����الق، 
السلوان  ل��ه  كانت  و  وح��دت��ه  وحشة 
لتغلق  الكلمات  ت��راص��ت  و  ال��وح��ي��د، 
يتخلى  م��رة  ك��ل  ف��ي  و  قلبه،  ج���راح 
سطور  تحتضنه  فيها  عنه  الجميع 
أعيا  ما  بكل  ليملئها  الفارغة  األوراق 
أوراقه  و  المكلوم، فيتبادل قلبه  قلبه 
على  سوداويته  القلب  مفرغًا  األدوار 

بياض األوراق. 
برقة يلف القلم بالوسطى والسبابة، 

ويضّمه إليهم بإبهامه، و صافرة البداية 
يصدح صوتها في األرجاء فتلتفت كل 
خلية عصبية معلنة بدء حقبة النص 
بين  ما  متناٍه  ال  وبانسجام  الجديد، 
أعذب  القلم  يخط  األحبار  و  السطور 
طربًا  تتراقص  الورقة  فترى  الكلمات، 
يترنم  و  التشبيهات،  ألحان  لعذوبة 
إبداع  من  )بأوركسترا(  فرحًا  الكاتب 
أنامله، و تستمر الجوقة بالعزف حتى 
فتنتهي  العبارات،  آخر  القلم  يزخرف 
الكاتب  يبسط  و  األلحان  و  األشجان 

قلمه على المنضدة، ممنونًا منه على 
تتعالى  ثم  إن��ج��ازات،  من  ق��دم  ما  كل 
و  هتافات،  و  تصفيقًا  السطور  أصوات 
ينحني الكاتب بجزيل الشكر لقلمه و 

الصفحات.
تفيض  التي  المشاعر  تلك  عن  وأم��ا 
نحو  األحبار  عبر  القلب  من  بجرعات 
عنها  للحديث  تسعني  ف��ال  ال��ورق��ة 
تترك  ال  الكاتب  ف��آالم  المجلدات، 
إلى  منها  ال��ن��زوح  س��وى  خ��ي��ارًا  أمامه 
معاناة  برواية  القلم  فيشرع  عباراته، 
فتيل  يشتعل  و  م��آس��ي��ه،  و  صاحبه 
بالظهور  األحاسيس  تتوالى  و  األفكار 
نيران  فتبرد  السطور،  نواصي  ف��وق 
الهموم في نفس الكاتب بعض الشيء، 
يستمر  و  أع��م��اق��ه،  ض��وض��اء  تهدأ  و 
درسًا  يظل  كي  به  مر  ما  كل  بتوثيق 
تسمع  ث��م  األج��ي��ال،  م��ن  ب��ع��ده  لمن 
صوت  يرتفع  و  للسطور  حادًا  نشيجًا 
أنين األوراق، و ترى الصفحات مخضبة 
ة كل  ة و ِحَرِفيَّ بالكلمات، تنقل ِبَحْرِفيَّ
و  آلمها،  و  ال��روح  أحشاء  فتت  خنجر 

تلك  مع  تضامنًا  يتألم  يقرأها  من  كل 
الروح، و ال ألم يضاهي ألمها، و ال أحد 
تجرع مثلما تجرعت من علقم الحياة.
ألبوم  الكاتب،  نصوص  هي  ذك��ري��ات 
ف���ؤاده،  مشاعر  فيه  تلخصت  ص��ور 
ال��م��رات التي  و أف���راح ع��م��ره، و ع��دد 
األس��ود،  ال��ح��داد  قلبه  فيها  اكتسى 
ال���ذي ي��وث��ق بين  ال��ت��أري��خ  ِس��ِج��ُل  و 
طياته أعظم انتصاراته، و ينثر أعاله 
أشّد  خاضها،  التي  المعارك  أش��رس 
أعتى  و  انتكاسًا،  و  انهزامًا  لحظاته 
نحو  بروحه  عصفت  التي  المواقف 
على  لقادر  الكاتب  إن  األح��زان،  مدن 
الكلمات،  و  الحروف  عالم  يدخلك  أن 
ثم  المشهد،  منتصف  ف��ي  فيضعك 
على  تركيزك  فيجبر  آلخ��ر،  ينقلك 
إذ بيداك  و  االنجذاب نحو األحداث، 
ب��األوراق،  مكبلتان  الكلمات  سجينتا 
واقعك  ينتشلك  و  القراءة  ُتِتمَّ  أن  إلى 
إذ بَك تدرك بأنها  الكلمات، و  من بين 
لم تكن سوى مجرد كلمات، خطها قلم، 

أعمق من كونه مجرد قلم.

ال��َق��وِس  َب��ي��ن  زاغ  بمن  رف��ًق��ا 
والوَتِر

وراَح َيْرُقُص قرَب اْلقاِع والُحفِر
بيته  في  من  َي��ْرُق��ُص  َك��اَن  إن 

طِرًبا 
فهل َيُذوُق غريٌب فرَحَة الَخَبِر
مّدت له الّداُر من طول الفراِق 

يًدا 
ها ابتعَدْت خوًفا ِمن الخَطِر لكنَّ
ال��َم��وَت  أّن  ال��ّص��بَّ  ُيقنع  َم���ْن 

طها حوَّ
وأنَّ ليالُه قْد نامْت على حذِر

يُقول َصاِحُبَنا لّما انَزَوى جِزًعا
��ْب��ِر م��ا أْف��ن��اُه  ف��ي ُغ�����ّرِة ال��صَّ

ُمصَطَبري
إّنا عِشْقنا صُخوًرا ال عقول َلَها

وأص����َدُق ال��ِع��ْش��ِق م��ا ُت��ْه��دي��ِه 
للحَجِر

إّنا عِشقَنا ولِكن بعَد َمبعَدٍة
وأغرب الِعشِق َما َيرُبو بال َنَظِر

إّنا عِشقنا وزاد العْشَق َمْتعبًة
أنا ارتدينا قِميًصا ُقدَّ ِمْن ُدبِر

أنا سلكنا دروًبا َقّل ساِلُكها
إْذ أّنها شُرَفت والّدهر ُذو َنزِر

وق���د م��َل��ْك��ن��ا ِب���ُرْغ���ِم ال��ب��ؤِس 
أجِنحًة

َفِر لِكّنَها ُقِطَعت ِفي أّول السَّ
يا حاِدَي العيس

عّرج في مناِزِلِهم 
إّن المناِزَل أضَحت أْثَمن الّدرِر

ُمْذ  الَعيِن  دُم��وع  عَليَها  اسُكب 
ُوِجَدْت

ال��ّدم��ن  َس����َواَد  إليها  وان��س��ْب 
والَبَعِر

د عَليَها ِبَصوٍت ناِدٍب نِشٍز غرِّ
وابعْث إليها بشْعٍر داِمِع الصوِر

واكُتْب لنا كِذًبا
أوصافها َغَزال

ِل الوْصَف واصِرف ُكلَّ ِذي  وَجمِّ
كَدِر:

 )كالّناِر موَقَدٌة..
كالليِل ُمْظلَمٌة

كالبيِد موِحَشة
ُكِر( كاْلَقْريِة النُّ

يُقوُل ِطْفٌل أضاَع الّداَر ُمرَتِبًكا:
ُظْلَمَة  ُت��َح��اِك��ي  ي��اِر  ال��دِّ )ُك���ّل 

َحِر السَّ
ُكّل الدَيار َسواٌء ِفي كآَبِتَها

كما الصَباُح َظاَلٌم دوَنَما َبَصِر
َش��ّح��ت  إن  ال��غ��ي��ُم  ل��ه��ا  يبكي 

مَداِمُعنا
اُر في  النَّ ُتذكى  القْلُب  َيْسَلِم  َأو 

الّشَجِر(
فَديُتك الّنفس
يا َوجه الصباِح
ويا عطَر اْلعِشيِّ

ويا إطاَلَلة القَمِر
سُتعَمُر الّداُر ال تيأْس لُمهَلِكها

إّن الهاَلَك حياة اليأِس والّضجِر

نافذة 

وال شيء يطير من هنا

الغيمات  إلى  يقفز  الشيء 

الندّية 

ال ضحكات 

ال خطوات مبللة بالعودة 

ال أرصفة سعيدة 

كّل  الصبح  ل��ع��ودة  ترقص 

يوم !

نافذة واسعة 

ممتدة إلى الشمس 

وال شيء يبدو حقيقيا هنا 

ال قصص حب مغرية 

تلقي  غرامية  مواعيد  وال  

بقبضتها على

المساء الوحيد للغاية 

نافذة 

والمساجين كثر 

واألحزان تبتلعنا جميعنا 

دفعة واحدة 

لشكل  ت��ل��ت��ف��ت  أن  دون 

ابتساماتنا الغبّية نوعا ما 

نافذة ياالله

وال هروب يسع الجميع هنا 

وال غياب يستوعب 

أعذارنا  .

■ بقلم : مروة العرفي غيمة بيتنا 

أذكر يوما مر علينا ولم تبذل فيه  البّراقة، ال  والدتي 
والتبسم رغم  الصبر  الكثير من جهدها ألجلنا، كثيرة 
بسيط  تربيتنا  في  أسلوبها  كان  الحياة،  ومشقة  عناء 
تقاطعنا  لكنها  واحد  بحرف  تتفوه  ال  َأْخَطْأَنا  إذا  جًدا 
أكتافنا  عن  حملت  ونعتذر،  فعلنا  من  نخجل  حتى 
تمتلكها  التي  المهارة  ما  أدري  ال  وثقلها،  األي��ام  عبء 
والدتي فكل شيء تضع يداها عليه يغدو حنوًنا ودافًئا، 

بعناقيٍد من الفرح تزين صباحات أيامنا، كانت وال زالت 
المالذ اآلمن لنا، في كل مرة تقسو علي الحياة أتوسُدها 
بدعواتها،  أيامي  إعوجاج  وتقوّم  الَوهن  عني  فتزيح 
في  الصمت  ملتزمة  رأيتها  كم  الحكمة،  عنها  ورث��ت 
صامتا،  فتجدني  للرد؛  تدعو  التي  الدوافع  كل  حضرة 
مهما بلغت حاجتي للكالم، حفظ الله روحي، وحبيبتي، 

وُركني اأَلَشد.
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ليبيا والعامل

“المنفي” يتسّلم أوراق اعتماد السفير البحريني

المنقوش في اجتماع روما: “حربنا على داعش كّلفتنا الكثير”

روسيا: نجاح العملية السياسية في ليبيا رهن بانسحاب القوات األجنبية

وزير الخارجية المصري : يجب االلتزام بإجراء االنتخابات 24 ديسمبر المقبل

محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  تسلم 
اعتماد  أوراق  الماضي،  األحد  يوم  المنفي، 
سفير الجمهورية البرتغالية لدى ليبيا “نونو 

بيلو”.
البرتغالي،  بالسفير  “المنفي”  ورح���ب 
متمنًيا له التوفيق في مهمته الجديدة، مؤكًدا 
والجمهورية  ليبيا  بين  العالقات  ُعمق  على 
تمتين  مواصلة  في  ليبيا  ورغبة  البرتغالية، 
الشعبين  بما يخدم مصالح  العالقات،  هذه 

الصديقين.
الكبيرة  سعادته  ع��ن  السفير  وع��ّب��ر 
االستقرار،  ع��ودة  بعد  ليبيا،  في  للعمل 
مؤكًدا  جديدة،  تنفيذية  سلطة  وانتخاب 
أن استقرار ليبيا سيساهم في استقرار 
كامل دول البحر المتوسط، وأن الحكومة 
في  السالم  بتحقيق  ملتزمة  البرتغالية 

هذا البلد.

نفى رئيس الوزراء اإليطالي ماريو دراغي، 
بإعادة  يقضي  ات��ف��اق  إل��ى  للتوصل  سعيه 
توطين الالجئين الوافدين إلى إيطاليا عبر 
ليبيا في دول أوروبية أخرى، حسبما نقلته 

وكالة “آكي” اإليطالية.
وقال دراغي في مؤتمر صحفي بعد نهاية 
الممكن  “من  بروكسل:  في  األوروبية  القمة 
التوصل إلى اتفاق في أي لحظة، لكن يجب 
مصالح  وي��خ��دم  مناسًبا  ات��ف��اًق��ا  ي��ك��ون  أن 

إيطاليا”.
وأشار إلى أن أي اتفاق يقوم على أساس 
إلزامي بإعادة التوزيع أو إعادة التوطين، لن 

يتم قبوله في الوقت الراهن.

“المنفي” يتسّلم أوراق 
اعتماد سفير البرتغال

دراغي ينفي االتفاق على
“إعادة توطين الالجئين إلى 

إيطاليا عبر ليبيا”

الرئاسي  المجلس  رئيس  تسلم 
محمد المنفي، يوم األحد الماضي، 
أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين 
لدى ليبيا “إبراهيم محمود أحمد”.
مواقف  على  “المنفي”  وأث��ن��ى 
مملكة البحرين خالل ثورة السابع 
عشر من فب�راي�ر، وعلى مساهمتها 
المنطقة،  في  السالم  إح��الل  في 
التي  الثابتة  مواقفها  خ��الل  م��ن 
ونبذ  الوطنية  ال��وح��دة  إل��ى  تدعو 

الفرقة.
ودع���ا إل���ى ال��ع��م��ل ع��ل��ى تنمية 
وتطوير عالقات التعاون بما يخدم 
ليبيا  ب��ي��ن  ال��م��ش��ت��رك��ة  ال��م��ص��ال��ح 

والبحرين.
م���ن ج��ان��ب��ه، أع�����رب ال��س��ف��ي��ر 
البحريني عن سعادته بتسلم عمله 
سفيراً لبالده، متمنًيا لليبيا السالم 
في  لمكانتها  وعودتها  واالزده���ار 

المحيط اإلقليمي والدولي.

ص���ّرح���ت وزي�����رة ال��خ��ارج��ي��ة 
تحقيق  أن  ال��م��ن��ق��وش  ن��ج��الء 
سينعكس  ليبيا  ف��ي  االس��ت��ق��رار 
الجوار  دول  على  إيجابي  بشكل 
التي  والصحراء  الساحل  ودول 
التنظيمات  خ��ط��ر  م���ن  ت��ع��ان��ي 

اإلرهابية واإلجرامية.
كلمتها  ف��ي  المنقوش  وق��ال��ت 
اجتماع  خ��الل  الماضي،  اإلثنين 
روما للتحالف الدولي ضد داعش: 
ليبيا  ف��ي  االس��ت��ق��رار  تحقيق  إن 
س��ي��س��اه��م ف��ي إي��ق��اف ت��دف��ق��ات 
ال��ه��ج��رة غ��ي��ر ال��ش��رع��ي��ة ال��ت��ي 
تستغلها التنظيمات المتطرفة في 

نقل مقاتليها عبر الحدود.
وأوضحت المنقوش أن اجتماع 
الدولي  بالتحالف  األعضاء  الدول 
ض��د داع����ش، ي��ؤك��د ال��ع��زم على 
بواجبنا في حماية أوطاننا  القيام 
المدن  دم��ر  متطرف  تنظيم  م��ن 
وقتل  البيوت  واس��ت��ب��اح  وال��ق��رى، 

األبرياء.
خالل  المنقوش  واستعرضت 
االجتماع الذي عقد برئاسة وزير 
دي  لويجي  اإلي��ط��ال��ي  الخارجية 
أنتوني  األم��ري��ك��ي  ونظيره  م��اي��و، 
دولة   83 عن  وممثلين  بلينكين، 
التحالف؛  ه��ذا  في  األع��ض��اء  من 
ما مّرت به ليبيا من مراحل صعبة 
وحاسمة في مواجهة تنظيم داعش 

أمنّيًا  السابقة،  السنوات  خ��الل 
حتى  مختلفة  مدن  في  وعسكرّيًا 

تم القضاء عليه بمدينة سرت.
وأشارت إلى أن ليبيا من الدول 
ال��ت��ي ك��ان لها ال���دور ال��ب��ارز في 
المنطقة،  في  داعش  دور  تحجيم 
تكون  ألن  الطرق  بكل  سعيه  بعد 
من  القادمين  ألف��راده  مالذاً  ليبيا 
ودول  والعراق  كسوريا  التوتر  بؤر 
عدة  خ��الل  وال��ص��ح��راء،  الساحل 
معارك واجهها الليبيون في الغرب 
الشعب  كلفت  والجنوب،  والشرق 
الليبي األرواح والممتلكات والعتاد 

وغيرها.
اعتماد  أن  المنقوش  وأوضحت 
هذا التنظيم اإلرهابي على ضعف 
التنسيق األمني بين الدول، يجعلنا 
فيما  التعاون  تكثيف  إل��ى  نسعى 
من  األمنية  الثغرات  لسد  بيننا؛ 

ودعم  تمويله  مصادر  قطع  خالل 
الحدود،  األمنية، وحرس  األجهزة 
وت���ب���ادل ال��م��ع��ل��وم��ات، وال��ت��ع��اون 
المشترك في منع تدفقات الهجرة 
غير الشرعية، وتوفير كل ما يلزم 
ق��در  عليها  ال��ق��ض��اء  س��ب��ي��ل  ف��ي 

اإلمكان.
وأش������ارت وزي�����رة ال��خ��ارج��ي��ة 
إل���ى ال��ت��ط��ورات اإلي��ج��اب��ي��ة التي 
أنها  الفتًة  ال��ي��وم،  ليبيا  تشهدها 
واستقرار  استقرارها  من  ستعزز 
الدول المجاورة، من خالل تكليف 
ال��م��ج��ل��س ال���رئ���اس���ي، وح��ك��وم��ة 
على  يقع  اللذان  الوطنية،  الوحدة 
إلج��راء  الطريق  تمهيد  عاتقهما 
في  وتشريعية  رئاسية  انتخابات 

24 ديسمبر 2021.
بالجهود  ال��م��ن��ق��وش  وأش����ادت 
الدولية الرامية إلى دعم ليبيا، من 

خالل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين 
السياسية  الثالثة  بمساراته   1
وبرلين  والعسكرية،  واالقتصادية 
استقرار  أهمية  على  بتأكيده   2
وعسكرّيًا،  وأمنّيًا  سياسّيًا،  ليبيا 
واق���ت���ص���ادّيً���ا، وخ�����روج ال��ق��وات 

األجنبية والمرتزقة من البالد.
أملها  ع��ن  المنقوش  وأع��رب��ت 
للسالم  واح��ة  ليبيا،  تكون  أن  في 
للتطرف  فيها  مكان  ال  واألم���ان، 
واإلرهاب، وتساهم عبر المنظومة 
والكراهية  العنف  نبذ  الدولية في 
وال��ت��ط��رف وت��ع��زز م��ن اس��ت��ق��رار 
بكافة  اإلره��اب  وتحارب  المنطقة 

أشكاله.
كما جددت التأكيد على التزام 
المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة 
الدولي  بالقانون  الكامل  الوطنية 
اإلنساني والقانون الدولي لحقوق 
الكفيلة  واإلج�������راءات  اإلن���س���ان 
ب��ح��م��اي��ة ال��م��دن��ي��ي��ن واألط���ف���ال، 
ظ��روف  وتحسين  العنف،  ووق��ف 
بالحروب  المتأثرة  المجتمعات 

والنزاعات.
إلى  ليبيا  تطلع  ع��ن  وأع��رب��ت 
توحيد الجهود الرامية إلى محاربة 
والعمل  واإلرهاب،  التطرف  أفكار 
بمخاطر  المجتمعات  توعية  على 
العنف  خ��ط��اب  ون��ب��ذ  ال��ت��ن��ظ��ي��م، 

والتطرف والكراهية.

سيرغي  الروسي  الخارجية  وزي��ر  نائب  قال 
فيرشينين، في كلمة ألقاها خالل مؤتمر برلين 
الثاني بشأن التسوية الليبية: إن الوجود العسكري 
األجنبي في ليبيا ما يزال يشّكل مسألة معقدة. 
يمكن  ال  أدنى شك،  “دون  فيرشينين:  وأض��اف 
وجود  يستمر  طالما  التام  التوافق  عن  الحديث 
عسكريين ومرتزقة أجانب في األراضي الليبية، 
ونحن مقتنعون بضرورة أن تكون عملية إجالئهم 
الناحية الزمنية وتشمل التشكيالت  منسقة من 
المسلحة كافة غير الليبية الموجودة في البالد”.
عدم  أن  م��ن  ال��روس��ي  الدبلوماسي  وح���ّذر 
توازن  تقويض  إلى  الشرط سيؤدي  تطبيق هذا 
القوى الذي يتيح الحفاظ على الهدوء في البالد 
على مدى األشهر األخيرة، وظهور خطر حقيقي 

لوقوع تصعيد عسكري جديد.

شهد  ليبيا  في  الوضع  بأن  فيرشينين  وأق��ّر 
مؤتمر  انعقاد  منذ  ملموسة  إيجابية  تغيرات 
أن هناك  الوقت نفسه  األول، مؤكدا في  برلين 
ولم  التغيرات،  تحقيق هذه  في سبيل  صعوباٍت 
يتم تطبيق كل بنود خارطة الطريق المنصوص 

رقم  الدولي  األمن  مجلس  قرار  بموجب  عليها 
2570 على نحو مطلوب.

وشدد الدبلوماسي الروسي في هذا الصدد 
على أنه ال يجوز السماح بانهيار الجدول الزمني 
المتفق عليه لتنظيم االنتخابات العامة في ليبيا 

أواخر ديسمبر العام الجاري.
سياسية  تسوية  عن  بديال  ن��رى  “ال  وق��ال: 
األم��م  رع��اي��ة  ت��ح��ت  الليبي  للملف  متكاملة 
مالمحه  باتت  الذي  التقدم  أن  غير  المتحدة، 
واضحة في العملية السياسية لن ينجح إال في 
الواقع  في  شاملة  العملية  ه��ذه  ستكون  ح��ال 
بما  البالد،  في  كافة  المؤثرة  القوى  بمشاركة 
في ذلك الممثلون عن النظام السابق الذين ال 
يمكن إقصاؤهم عن جهود إعادة بناء الدولة في 

فترة ما بعد النزاع”.

أك���د وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة سامح 
ش��ك��ري ض����رورة م��غ��ادرة جميع 
ال���ق���وات األج��ن��ب��ي��ة وال��ع��ن��اص��ر 
األراض��ي  والمرتزقة  المسلحة 
أهمية  ع��ل��ى  م��ش��ددا  ال��ل��ي��ب��ي��ة، 
جنيف  الت��ف��اق  الكامل  التطبيق 

لوقف إطالق النار. 
ودعا شكري خالل كلمته أمام 
اجتماع  في  المجتمعين  ال��وزراء 
“ب��رل��ي��ن 2-” ع��ل��ى ض����رورة أن 
إلى  الدولي جنباً  المجتمع  يعمل 

ج��ن��ب م��ع ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي، 
على  الوطنية  ال��وح��دة  وحكومة 
االنتخابي،  االس��ت��ح��ق��اق  تنفيذ 
الذي طال انتظاره، كونه األولوية 
السلطة  برنامج عمل  في  األولى 
وض���رورة  ال��م��ؤق��ت��ة،  التنفيذية 
حتمية  لضمان  الجهود؛  تضافر 
إج�����راء ه����ذا االس��ت��ح��ق��اق في 
قد  عقبات  أي  وتذليل  م��وع��ده، 

تحول دون تحقيق ذلك.
وع��ب��ر ش��ك��ري ع��ن ارت��ي��اح��ه 

ال���ب���ال���غ ل��ل��م��واق��ف ال��واض��ح��ة 
داخ��ل  م��ن  ال��ص��ادرة  والشجاعة 
ال��ج��دي��دة،  التنفيذية  السلطة 
ومن أبناء الشعب الليبي الواعين 
القوات  تواجد  استمرار  لخطورة 
سيادة  على  والمرتزقة  األجنبية 
الوطني  واستقاللها  وأمنها  ليبيا 

ووحدة أراضيها.
الكبير،  الدولي  التوافق  مثمنا 
للخروج  الداعى  المسبوق  وغير 
القوات  لكافة  وال��ف��وري  الكامل 

األجنبية من األراضي الليبية في 
أسرع اآلجال دون أي تأخير.

شهدت  ليبيا  أن  إل��ى  مشيراً 
منذ لقائنا األول إيجابيات عديدة 
السياسي  ال��زخ��م  إع���ادة  أهمها 
وتنامي  الليبية،  األزم��ة  لحلحلة 
اتجاه  ف��ي  الليبي  ال��ع��ام  ال��وع��ي 
ع��دم ج���دوى االح��ت��ك��ام للسالح 
السياسي  التباين  لحسم  كوسيلة 
بين  واالجتماعي  واالق��ت��ص��ادي 

مكونات الشعب الليبي الواحد.



إشراف : معتز ونيس

اعيان بنغ�ازي و وكيل الداخلية يكرمون العقيد جمال العمامي لعمله المشهود لخدمة األمن بالمدينة

ذكري معركة الميناء قبل سبع سنوات

التحريات العامة بُمديرية امن بنغ�ازي يكشف تفاصيل القبض على تشكيل 
عصابي يمتهن استدراج اشخاص وتصويرهم بأوضاع مخلة

قوة فرض القانون بنغازي ُتلقي القبض على شخص يمتهن تزوير كتيبات السيارات وبحوزته خمور

الديوان � خاص
درن��ة   \ ف��رع  الجنائي  البحث  جهاز  ألقي 
القبض علي تاجر ممنوعات حول منزله لمصنع 

خمور محلية يمتهن التجارة بها.
وجاءت عملية القبض بحسب تصريح لمدير 
المكتب اإلعالمي للبحث الجنائي وليد العرفي 
اعضاء  عليها  تحصل  معلومات  بعد  للديوان 
درنة   \ فرع  الجنائي  البحث  بجهاز  التحريات 
مفادها وجود شخص يقوم بتصنيع وبيع الخمور 
في منزله بالقرب من جامع الصحابة بالمدينة.

من  التثبت  ال��ف��رع  إدارة  ق���ررت  ذل��ك  بعد 
المعلومة التي اتضح بعد تحري انها دقيقة عليه 
فتح محضر بالواقعة وعرض على النيابة العامة 
وهو  المنزل  بتفتيش  االذن  أعطت  التي  درن��ه 
االمر الذي حدث فعال و تم ضبط مصنع خمور 
القانونية  االج��راءات  اتخاذ  وتم  داخله  متكامل 
ضد المتهم وإحالة القضية الي النيابة العامة.

الديوان \ خاص
النجدة  قسم شرطة  من  مشتركة  قوة  ألقت 
بنغازي وجهاز مكافحة الظواهر السلبية القبض 
لمركبات  سرقة  يمتهن  عصابي  تشكيل  علي 

االلية و بيعها قطع. 
عبر  النجدة  شرطة  قسم  ذك��ر  ما  وبحسب 
صفحته علي فيسبوك فإنه " بدأت منذ ساعات 
ُشرطة  قسم  م��ن  ق��وة  خ���روج  الباكر  الصباح 
النجدة وجهاز مكافحة الظواهر السلبية لضبط 
اللية  المركبات  بسرقة  يقوم  عصابي  تشكيل 
وذلك بإعداد كمين محكم عقب التحري عليهم 
داخ��ل  المشهود  بالجرم  متلبسين  وضبطهم 
لكي  المركبات  بقص  يقومون  تواجدهم  مكان 
المسروقة  المركبات  اخفاء مالمح  لهم  يتسنى 
وبيعها )رابش( تم التحري على مواصفات هذه 
المركبات المسروقة لنجدها هي بعينها المبلغ 
هذه  ومن ضمن  فترة  منذ  مسروقة  انها  عنها 
و  قصها  تم  جديدة  اسعاف  مركبة  المركبات 
حرفية  بكل  تمت  التي  العملية  هذه  خالل  من 
كافة  العصابي التخاذ  التشكيل  هذا  تم ضبط 
على  وعرضهم  حيالهم  القانونية  اإلج���راءات 

النيابة العامة. 
هذه  ان  بنغازي  النجدة  شرطة  قسم  اكد  و 
العملية " تأتي من خالل الحملة التي تقوم بها 
قوة انفاذ القانون بإمرة العقيد جمال العمامي 
والمخالفة  السلبية  ال��ظ��واه��ر  على  للقضاء 
لفرض  عمليات  ع��دة  هناك  ستكون  للقانونو  

القانون االن تحت التحرى".

درنة : تاجر ممنوعات يحول منزلة لمصنع 
خمر وجهاز البحث الجنائي يوقع به

قسم شرطة النجدة بنغازي :

تشكيل عصابي يمتهن سرقة السيارات 
وبيعها بالقطعة في قبض العدالة

الديوان \ خاص
اقعيم  ف��رج  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل  ك��رم 
واعيان مدينة بنغ�ازي العقيد جمال العمامي 
وذل��ك  بنغازي  النجدة  شرطة  قسم  رئيس 
عرفاناً وتقديراً لعمله المشهود لخدمة االمن 

بالمدينة .
فرج  السيد  الداخلية  وزارة  وكيل  بحضور 
اقعيم العبدلي وبحضور اعيان ووجهاء مدينة 
القوارشة  المحلي  المجلس  رييس  و  بنغازي 
والتعليم  التربية  ومسوول  الفارسي  ابراهيم 
العقيد  تكريم  تم  الحسن  مصطفى  بنغازي 
ُشرطة  قسم  رييس  العمامي  جمعة  جمال 
النجدة بنغ�ازي وامر قوة فرض القانون ذلك 
العمل  مجال  في  المخلصة  لجهوده  تقديراً 

األمني .

و يآتي التكريم بحسب مدرية امن بنغازي 
تدخله  على  جمال  للعقيد  الشكر  لتقديم 
في  عائلتين  بين  حدثت  التي  المشكلة  لحل 
منطقة شبنة ببنغازي وموقفه لحماية األرواح 
ُشرطة  قسم  اع��ض��اء  وبرفقته  بالمنطقة 
النجدة وفض االقتتال وانهاء المشكلة حيث 
وقعت  ليبيا  في  السالح  انتشار  بسبب  ان��ه 
عملية قتل، والقانون سوف يأخذ مجراه في 

هذا الموضوع بحسب ما أعلنت المدرية.
منح  شمل   " التكريم  ان  المدرية  قالت  و 
عرفاناً  العمامي  جمال  للعقيد  الوفاء  درع 
بخطواته  االمني  للعمل  اثرايه  عن  وفضاًل 
به  والنهوض  االمن  لخدمة  المشهود  وعمله 
وجهوده الملموسة في بناء الموسسة االمنية 

التي ناملها جميعاً.

الديوان \ خاص
ن���ش���ر ق���س���م ش���رط���ة 
ال���ن���ج���دة ف���ي���دي���و ع��ب��ر 
علي  ال��رس��م��ي��ة  صفحته 
م���وق���ع ف��ي��س��ب��وك ي���روي 
تفاصيل المعركة الشهيرة 
ال���ت���ي س��م��ي��ت "م��ع��رك��ة 
خاضت  التي  و  الميناء" 
من  األمنية  األجهزة  فيها 
مدينة  في  وشرطة  جيش 
بنغازي ملحمة كبيرة ضد 
ال��م��ل��ي��ش��ي��ات اإلره��اب��ي��ة 
كمية  ادخ��ال  حاولت  التي 
كبيرة من الممنوعات إلي 

المدينة عبر الميناء.
وف�����ي ال���ت���ق���ري���ر ق���ال 
 " أن  النجدة  قسم شرطة 
الذكرى  علينا  تمر  اليوم 
معركة  لشهداء  السابعة 
تعتبر  التي  بنغازي  ميناء 

م��ن أك��ب��ر ال��م��ع��ارك التي 
خ��اض��ت��ه��ا م��دي��ري��ة أم��ن 
تجار  أكبر  بنغ������ازي ضد 
ضد  ليبيا  في  المخدرات 
وسام  اإلرهابي  مليشيات 
مليشيا  قائد  احميد  ب��ن 

الدروع ".

و تابع التقرير " من منا 
الميناء  معركة  يعرف  ال 
ب���دأت م��ن ساعات  ال��ت��ي 
تاريخ  في  االول��ى  الصباح 
عندما   21/6/2014
العقيد  قامت قوة برئاسة 
ج��م��ال ج��م��ع��ة ال��ع��م��ام��ي 

اإلسناد  قسم  من  متكونة 
قسم  و  النجدة  و  االمني 
البحث الجنائي و مكافحة 
وق��وة  الجمركي  التهريب 
بعد  الجيش  من  مساندة 
دخول  معلومات عن  ورود 
باخرة  متن  على  حاويات 

من  ]17[ طن  بي  محملة 
قادمة  الحشيش   مخدر 
ثم  العاج  دول��ة ساحل  من 
ثم  م��ن  لمالطا  ت��رن��زي��ت 
ب��ن��غ��ازي ل��دع��م اإلره���اب 
حاولت  حيث  والمليشيات 
م��ل��ي��ش��ي��ات ب����ن اح��م��ي��د 
ولكن  ال��م��خ��درات  تهريب 
الجيش  و  الشرطة  رج��ال 
ودخ��ل��وا في  ذل��ك  رفضوا 
دام����ت حتى  اش��ت��ب��اك��ات 
أع��دام  ت��م  وبالفعل  الليل 
بحضور  بالكامل  الكمية 
بعد  وذل��ك  العامة  النيابة 
وجرحى  ش��ه��داء  س��ق��وط 
وهم الشهيد نقيب/ وافي 
الشهيد  و  العبار  محمد 
المجبري  عمر   / نقيب 
عرفة  رئ��ي��س  الشهيد  و 

اسالم صبحي

العامة  التحريات  قسم  تمكن 
القبض  من  بنغ��ازي  امن  بُمديرية 
يمتهن  ع��ص��اب��ي  ت��ش��ك��ي��ل  ع��ل��ى 
وتصويرهم  اش��خ��اص  اس���ت���دراج 
بأوضاع مخلة للحياء وطلب مبالغ 
المشاهد  ه��ذه  نشر  ع��دم  مقابل 

عبر مواقع التواصل االجتماعي.
العامة  ال��ت��ح��ري��ات  ق��س��م  ذك���ر 
ب��ن��غ�����ازي بحسب  ب��م��دي��ري��ة ام���ن 
فيسبوك  على  المديرية  صفحة 
وب��ن��اء ع��ل��ى ش��ك��وى تقدم   " ان���ه 
بقيام  تتعلق  للقسم  م��واط��ن  بها 
مقابل  م��ادي��اً  ب��اب��ت��زازه  مجهولين 
عدم نشر صور خاصة و ذكر بانهم 
بقوة  وإج��ب��اره  باستدراجه  قاموا 
السالح وتصويره في أوضاع مخلة 
للحياء وانه قام بالفعل بدفع مبلغ 
منه  طالبوا  انهم  اال  3500دينار 

مره  دي��ن��ار  االف   10 مبلغ  بدفع 
مكان  على  باتفاق  وذل��ك  اخ���ري، 

محدد الستالم المبلغ المالي ".
المشتكي  اف����اد  م���ا  وب��ح��س��ب 
عنه  المديرية  نقلت صفحة  الذي 
التفاصيل فإن " األشخاص الذين 
قاموا بذلك كانوا على متن مركبة 
الية ذكر نوعها ولونها ومواصفات 

ومواصفات األشخاص الذين على 
متنها ".

الفور  على   " المديرية  وتابعت 
ب��اش��ر ق��س��م ال��ت��ح��ري��ات ال��ع��ام��ة 
ب��إج��راءات  بنغ�ازي  ام��ن  بُمديرية 
البحث والتحري لكشف مالبسات 
ال��ق��ض��ي��ة وال���ق���اء ال��ق��ب��ض على 

المشتبه بهم ".

" بإجراء التحريات من المصادر 
الموثوقة وبمهنية رجال التحريات 
التحري  عملية  استكمال  وب��ع��د 
وج��م��ع ال��م��ع��ل��وم��ات ت��م��ك��ن قسم 
التحريات بُمديرية امن بنغ�ازي من 
احد  متنها  وعلى  المركبة  ضبط 
األشخاص المنتمين لهذا التشكيل 

العصابي " قالت المديرية.
وأض��اف��ت " وب��االس��ت��دالل معه 
باستدراجه  اع��ت��رف  وبمواجهته 
عن  واعترف  المشتكي  للشخص 
وق��ائ��ع أخ��رى م��ن ه��ذا ال��ن��وع قام 
اخرين  اشخاص  برفقته  بارتكابها 
كافة  وباتخاذ  جميعاً  وبضبطهم 
إحالة  ت��م  القانونية  االج�����راءات 
ال��م��ح��ض��ر ال���ى ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة 
الس��ت��ك��م��ال ب���اق���ي اإلج�������راءات 

القانونية ".

الديوان \ خاص
القبض  بنغازي  النجدة  شرطة  قسم  أعلن 
علي احد المطلوبين لدي األجهزة األمنية في 

المدينة.
و عبر الصفحة الرسمية له قال قسم شرطة 
النجدة بنغازي انه بعد ورود معلومات من احد 
احد  بوجود  تفيد  ال��ت  و  الموثوقة  المصادر 
من  جنائية  قضايا  عدة  ذمة  على  المطلوبين 
وبعد  السلبية  الظواهر  وجهاز  مركز  من  اكثر 

التأكد من صحة المعلومات تم  خروج دوريات 
مكان  ال��ي  بنغ��ازي  النجدة  ُشرطة  قسم  من 

تواجد هذا الشخص بمنطقة السرتي .
وتابع قسم النجدة أنه " عند وصول الدوريات 
ال���ي ال��م��ك��ان س��ال��ف ال��ذك��ر ت��م��ت م��ش��اه��دة 
صني  نيسان  ن��وع  مركبة  متن  على  المطلوب 
اللون رصاصي وال توجد بها لوحات معدنية ".

التأكد  بعد   " فإنه  النجدة  بحسب  و  عليه 
وبحوزته  ضبطه  تم  عليه  والتعرف  هويته  من 

عدد 6 كتيبات جديدة )غير مخطوطة( تخص 
قسم المرور والتراخيص بنغ��ازي باإلضافة الي 

كتيب مركبة آلية باسم احد المواطنين  ".
كذلك ضبط بحوزته بحسب القسم "عدد 3 
لتر  نصف  منهن  الواحدة  سعة  خمرة  قنينات 
عليه تم االنتقال به للقسم الستكمال اإلجراءات 

القانونية و إحالته إلى النيابة العامة ".
و أوضح قسم شرطة النجدة أن هذه العملية 
الداخلية  وزارة  وكيل  لتعليمات  تنفيذاً   " تمت 

الُغرفة  بتشكيل  القاضية  العبدلي  اقعيم  فرج 
العميد  األمن  ُمدير  برئاسة  المشتركة  األمنية 
خاصة  قوة  اعتماد  بعد  و  الوحيشي  رمضان 
العقيد  بإمرة  القانون  قوة فرض  تحت مسمى 
جمال ُجمعة العمامي للتعامل مع كافة مظاهر 
الخروج عن القانون وضبط كل ما هو مخالف 
القانون  عليها  يعاقب  جريمة  ونفذ  للقانون 
غير  األع��م��ال  ه��ذه  على  القائمين  وتسليم 

المشروعة للعدالة ".
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مهما  فوزا  األخضر  فريق  حقق 
دون  ه��دف  بنتيجة  التحدي  على 
رد، وذلك لحساب مباريات الجولة 
لفرق  اإلي��اب  مرحلة  من  الخامسة 
ال��م��ج��م��وع��ة األول����ى م��ن ال����دوري 
المباراة  ف��ي  ال��ق��دم،  لكرة  الليبي 
امس  يوم   - الفريقان  التي جمعت 
األول الجمعة - على أرضية ملعب 

شهداء بنينه. 
وع���ل���ى م��ل��ع��ب أج���داب���ي���ا س��اد 
لقاء  نتيجة  اإلي��ج��اب��ي  ال��ت��ع��ادل 
بهدفين  واألن���وار  وصيفه  التعاون 
ف��ي ك��ل ش��ب��ك��ة، وذل���ك ف��ي إط��ار 
م��ب��اري��ات األس��ب��وع ال��خ��ام��س من 
الليبي  ال��دوري  اإلي��اب من  مرحلة 

الممتاز لكرة القدم. 

طرابلس  ملعب  أرض��ي��ة  وع��ل��ى 
من  سليم  أب��و  فريق  تمكن  الدولي 
تحقيق فوزا غاليا على حساب فريق 
مقابل  أه��داف  ثالثة  بنتيجة  رفيق 
الجولة  ل��ح��س��اب  وذل���ك  ه��دف��ي��ن، 
المجموعة  لفرق  إي��اب  الخامسة 
الممتاز  الليبي  ال��دوري  من  الثانية 

لكرة القدم.

األخضر يتفوق على التحدي لحساب مباريات 
الجولة الخامسة من مرحلة اإلياب

ختام الجولة )15(

األهلي يواصل الصدارة.. والخليج يفرض التعادل 
على النصر، واألولمبي يعمق جراح الشط

انتهت الشركة الليبية للموانئ من إنشاء ملعب كرة قدم مجهز 
ومتكامل داخل ميناء بنغازي البحري .

ناصر  للموانئ  الليبية  بالشركة  اإلعالمي  المكتب  مدير  وقال 
الميناء  داخ��ل  الرياضي  ال��ن��ادي  إن��ش��اء  ت��م  إن��ه  المغربي  ب��وزي��د 
القدم  أنه يحتوي على ملعب لكرة  إلى  بمواصفات عالمية، الفًتا 

بمساحة 22 متر في 41 متر وهي مساحة معتمدة من الفيفا .
المغربي أوضح أنه تم تسييج الملعب بشبكة حديدية إيطالية 
الصنع بارتفاع 6 أمتار ومزود بكشفات إنارة إيطالية عدد عشرين، 
وتم فرش الملعب بنوعية ممتازة من النجيلة الصناعية بارتفاع 6 

ملم وبضمان لمدة 15 عام ضد عوامل الطبيعة .
وتابع أنه يوجد بالنادي صالة رياضية متكاملة وألعاب ترفيهية 
كان  مهما  رياضي  نشاط  أي  الستضافة  جاهزون  ونحن  ومقهى 

نوعه . 
الليبية  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  أوضح  السياق،  ذات  وفي 
للموانئ يزيد بوزريدة أنه يوجد هدفين من إنشاء النادي األول هو 
الترفيه عن عمال الشركة الليبية للموانئ والثاني استضافة أطقم 
البحارة الذين ترسوا سفنهم على رصيف الميناء بعد أن يكونوا قد 
قضوا فترة في عرض البحر وذلك ليقضوا وقت ممتع ويرفهوا عن 
أنفسهم إلى حين االنتهاء من تفريغ السفن من الحمولة التي عليها 
أو إعادة شحنها بالحاويات، وبهذه الطريقة يكتسب ميناء بنغازي 

سمعة طيبة ويقدم خدمة مجانية لزوار الميناء . 

الديوان - ريميسا
دوري  في  الجديد  للموسم  استعداداته  المروج  نادي  يُواصل 
حلمه،  تحقيق  في  أماًل  قريًبا؛  انطالقه  المقرر  األول��ى،  الدرجة 

والتأهل للدوري الممتاز.
لتجهيز  ال��م��روج  ن��ادي  ويسعى 
ال��ف��ري��ق م���ب���ك���ًرا، وف����رض ح��ال��ة 
م��ن االس��ت��ق��رار وال��ه��دوء تساعد 
اإلدارة  وغاية  ه��دف  تحقيق  على 
المقبل،  ال��م��وس��م  ف��ي  وال��ف��ري��ق، 
الموسم  في  المسابقة  إلغاء  بعد 

الجاري.
لموقع  خاصٍة  تصريحاٍت  وفي 
امشاظي  توفيق  أك��د  “ريميسا”؛ 
بالنادي  التسييرية  اللجنة  عضو 
أن اإلدارة دخلت في مفوضاٍت جاّدٍة للتعاقد مع المدرب الوطني 

جالل الدامجة؛ لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم الجديد.
وأضاف أن المدرب الوطني أصبح قريًبا جًدا من قبول المهمة، 
وأن المفاوضات تسير في طريق جيد وأنه اقترب من التوصل إلى 

اتفاق مع اإلدارة على قيادة الفريق الموسم المقبل.
وكان الدامجة قد بدأ الموسم الجاري في نادي السويحلي قبل 
أن يرحل عنه، ليتولى تدريب الوحدة، وبعدها قدم استقالته، وهو 

ما يُسّهل مهمة المروج في التعاقد معه.

الشركة الليبية للموانئ تنتهي من إنشاء 
نادي رياضي داخل ميناء بنغازي البحري

المروج ُيفاوض جالل الدامجة لتولي مهمة تدريبه

كتب:  سيف النصر أمبية
اخ��ت��ت��م��ت - ي����وم األرب���ع���اء 
الجولة  م��ب��اري��ات   - ال��م��اض��ي 
الرابعة من مرحلة اإلياب لفرق 
المجموعتين من الدوري الليبي 
ل���ك���رة ال����ق����دم، ح��ي��ث ش��ه��دت 
األسبوع  من  المتبقية  اللقاءات 
ال���راب���ع إي����اب إث����ارة وت��ش��وي��ق، 
إهتزت فيها الشباك إثنى عشرة 
النحو  على  النتائج  ولكم  م��رة،، 

التالي. 
ثنائية أيفايونغ

شهداء  ملعب  أرض��ي��ة  على 
ت��ص��دره  األه��ل��ي  واص���ل  بنينه 
عقب  األول��ى،  المجموعة  لفرق 
تفوقه على ضيفه دارنس بنتيجة 

ثالثة أهداف مقابل هدف. 
وتناوب على تسجيل أهداف 
األه����ل����ي ث��ن��ائ��ي��ة ل��ل��ن��ي��ج��ي��ري 
)إي��ف��اي��ون��غ( ه��دف��ي��ن ، وه��دف 
سجل  بينما  )وأت����ارا(،  للعاجي 
)شاهين  الالعب  دارن��س  هدف 

الجميل(.
األهلي  يواصل  الفوز  وبهذا 
المجموعة  ص��دارة  على  تربعه 
األول��ى، فيما يحل دارن��س على 
سابعا  للمجموعة  ترتيب  سلم 

برصيد )16( نقطة. 
خليج سرت يفرض التعادل 

س��رت،  ملعب  أرض��ي��ة  وعلى 
فرض فريق خليج سرت التعادل 
النصر  ض��ي��ف��ه  م���ع  اإلي��ج��اب��ي 
شبكة،  ك��ل  ف��ي  ه��دف  بنتيجة 
المبادر  ه��و  النصر  وك��ل  ه��ذا 
ب��ال��ت��س��ج��ي��ل، وذل����ك ب��واس��ط��ة 
)أح��م��د ال���ه���رام(، وذل���ك عند 
الدقيقة التاسعة، لينتهي الشوط 
األول على واقع هدف نصراوي 

وحيد. 
وعند منتصف الشوط الثاني 
ن��ج��ح ال��ف��ري��ق ال��خ��ل��ج��اوي من 
بواسطة  وذلك  النتيجة،  تعديل 
كانت عن طريق  رأسية محكمة 

سالم بن ضيف الله. 
التعادل  بهذا  النصر  أض��اف 
ثانيا  ليكون  رصيده  إل��ى  نقطة 
برصيد )36( نقطة، فيما أحتل 
الخامسة  المرتبة  س��رت  خليج 
برصيد  األول��ى  المجموعة  في 

)19( نقطة.
األولمبي يعمق جراح الشط

لكرة  األول��م��ب��ي  ف��ري��ق  عمق 
القدم جراح ضيفه فريق الشط 

متفوقا عليه بثنائية نظيفة، حيث 
في  الزاوية  أولمبي  فريق  يدين 
هذه المباراة التي جرت - اعلى 
لالعب  ال��زاوي��ة،  ملعب  أرضية 

التونسي )أحمد العامري(. 
تألق جاك هامان

المدينة وفوز مستحق
وفي مباراة أخرى حقق فريق 
فوزا  القدم  لكرة  األول  المدينة 
فريق  ع��ل��ى  وغ���ال  مستحقات 
أه��داف  أرب��ع��ة  بنتيجة  ال��وح��دة 
الجولة  لحساب  وذلك  رد،  دون 
15 من البطولة الليبية الممتازة 
ال��ت��ي جمعت  ال���م���ب���اراة  ف���ي   ،
الفريقان - أمس األربعاء - علي 
أرضية ملعب طرابلس الدولي. 

وشهدت هذه المقابلة سيطرة 
كلية لفريق المدينة، والذي سعى 
جاهدا منذ البداية زيارة شباك 
وباحثا  هجماته  مكثفا  الوحدة، 
بلوغ  وعند  السبق،  ه��دف  ع��ن 
الدقيقة )31( تمكن الكاميروني 
أول  تسجيل  ه���ام���ان(  )ج����اك 
أهداف اللقاء، بعد تمريرة بينية 

رائعة من زميله )سالم عبلو(. 
األول  الشوط  إنتهاء  وقبيل 
)المعتصم  اس��ت��ط��اع  ب��دق��ي��ق��ة، 
الهدف  إضافة  أسكندر(  بالله 
بدقة  متابعا  ب��ال��ل��ق��اء،  ال��ث��ان��ي 
ع��ال��ي��ة ع��رض��ي��ة ال��ك��ام��ي��رون��ي 
بعدها  لينتهي  ه��ام��ان(،  )ج��اك 
المدينة  بتقدم  األول  النصف 

بهدفين نظيفين. 
ف���ي ال��ح��ص��ة ال���ث���ان���ي ظل 
المدينة محافظا على نفس يتم 
رغبته  زادت  بل  األول،  الشوط 
مطلع  وم���ع  ك��ث��ي��را،  التهديفية 
)محمد  نجح   )66( الدقيقة 
بهدف  النتيجة  تعزيز  ن��اص��ر( 
ب��ت��ص��وي��ب قوية  ث��ال��ث، وذل����ك 

سكنت شباك الوحدة.

أهداف  مهرجان  أختتم  هذا 
ال��م��دي��ن��ة ال��ك��ام��ي��رون��ي )ج��اك 
هامان(، وجاء ذلك في الدقيقة 

 .)78(
بهذا الفوز رفع فريق المدينة 
رصيدة إلي )18( نقطة ، فيما 
تجمد رصيد فريق الوحدة عند 

 )12(
وك��ان��ت ق��د ج���رت م��س��اء - 
أربعة   - الماضي  الثالثاء  ي��وم 
مباريات من الجولة الرابعة من 
مرحلة اإلياب لفرق المجموعتين 
لكرة  الممتاز  الليبي  ال����دوري 
على  نتائجها  وك��ان��ت  ال��ق��دم، 

النحو التالي : 
طرابلس  ملعب  أرضية  فعلي 
االتحاد  فريق  واص��ل  ال��دول��ي، 
ه��ي��م��ن��ت��ه وص�����دارت�����ه ل��ف��رق 
فوزه  عقب  الثانية،  المجموعة 
المصراتي  االتحاد  ضيفه  على 
في  رد.  دون  ه���دف  ب��ن��ت��ي��ج��ة 
الحكم  ق��اده��ا  ال��ت��ي  ال��م��ب��اراة 

الدولي )أحمد الشلماني(.
هذا ويدين فريق االتحاد في 
مهاجمه  رأسية  إلى  الفوز  هذا 
ب��دوره  وال��ذي  زعبية(،  )محمد 
التي  المثالية  العرضية  إستثمر 
ن��ف��ذه��ا زم��ي��ل��ه )ع��ب��د ال��ع��اط��ي 
األيمن،  ال���رواق  م��ن  العباسي( 

وذلك بالدقيقة )36(. 
وعاد فريق الهالل من ملعب 
ب��ف��وز مستحق  األب��ي��ار  م��دي��ن��ة 
بنتيجة  األن��وار  مستضيفة  على 
المباراة  ف��ي  رد،  دون  هدفين 
ال��ت��ي أداره�����ا ال��ح��ك��م )م��ف��ت��اح 
العلمي( ، مواصلة بذلك سلسلة 
القوية  وع���روض���ه  ان��ت��ص��ارات��ه 
أماله  ومحييا  الليبي،  بالدوري 
من  الرباعي  للدور  العبور  في 

دوري األضواء الليبي.
وت��ن��اوب ع��ل��ى ع��ل��ى تسجيل 

أهداف الهالل الصاعد للمرتبة 
على  الخناق  وم��ش��ددا  الثانية 
مباراة،كل  من  المنقوص  النصر 
)مختار  المالي  المحترف  م��ن 
الدقيقة  ف��ي  وذل���ك  س��ي��س��ي(. 
)أن����س  وال���م���ه���اج���م   ،)39(
المصراتي( عند الدقيقة )66(. 
وتمكن شباب الجبل من قلب 
ف���وزه على حساب  إل��ى  ت��أخ��ره 
هدفين  بنتيجة  التعاون  فريق 
مقابل هدف وحيد، في المباراة 
ال��ت��ي أح��ت��ض��ن��ه��ا م��ل��ع��ب ن���ادي 

البرانس في مدينة القبة. 
المباراة التي توسطها الحكم 
التعاون  كان  الهواري(  )نصيب 
وذلك  بالتسجيل،  المبادر  هو 
اللقاء  حكم  له  أحتسب  عندما 
رك��ل��ة رج����زاء، ت��ق��دم ل��ه��ا لعبه 
هدف  محققا  الطيب(  )راف���ع 

االفتتاح. 
استطاع  الدقيقة)38(  وعند 
النتيجة  تعديل  الجبل  ش��ب��اب 
وذلك  مجددا،  للمباراة  والعودة 
بواسطه العبه المحترف العاجي 
أستغل  أن  بعد  سيال(،  )المين 
من  المرفوعة  العرضية  الكرة 
)محمد  نفذها  اليسرى  الجهة 

عبد الكريم(.
الشوط  منتصف  وشهد  هذا 
ثاني، حيث أهدى  الثاني هدف 
الالعب )محمود الرملي( فريقه 
تمريرة  بعد  ال��ث��الث��ة،  ال��ن��ق��اط 
رائ���ع���ة م���ن ال��ت��ون��س��ي )أح��م��د 

البوسعايدي(. 
الخمس  ملعب  أرضية  وعلى 
الثانية،  المجموعة  ولحساب 
تخطى فريق أبوسليم مستضيفة 
رد،  دون  هدف  بنتيجة  الخمس 
في  أبوسليم  فريق  ويدين  ه��ذا 
هذا الفوز لالعبه)أسعد بحور(، 

وجاء ذلك في الدقيقة )77(.


