
النواب  مجلس  رئيس  فخامة  التقى 
العام  القائد  صالح”  “عقيلة  المستشار 
للقوات المسلحة العربية الليبية المشير 
حفتر”  ابوالقاسم  “خليفة  حرب  ارك��ان 
لرئيس  الثاني  النائب  معالي  بحضور 
من  وعدد  حومة  احميد  النواب  مجلس 
دي��وان  رئ��ي��س  ال��ن��واب ومعالي  ال��س��ادة 
مجلس النواب عبدالله المصري، وذلك 
للتباحث في تطورات االوضاع السياسية 

في البالد .
ح��ي��ث ال��ق��ى ف��خ��ام��ة رئ��ي��س مجلس 
فيها  حيا  ال��ل��ق��اء  خ��الل  كلمة  ال��ن��واب 
العربية  المسلحة  للقوات  العام  القائد 
“خليفة  ح��رب  ارك���ان  المشير  الليبية 
ابوالقاسم حفتر” وضباط وضباط صف 
وجنود والشباب الشجعان الذين ساندوا 
اليوم االول وحتى  القوات المسلحة من 
التحية  فخامته  قدم  كما  اللحظة،  هذه 
للسادة النواب الحاضرين، مشيرا بانهم 
وقفوا موقفاً تاريخياً مع قواتنا المسلحة 

ومع الشعب الليبي العظيم.
جهداً  بذلوا  بانهم  فخامته  واوض��ح 

واح��دة،  تنفيذية  سلطة  لتكوين  كبيراً 
يعني  المؤسسات ال  توحيد  بان  مضيفا 
لن  ان��ه��م  ع��ل��ى  م��ش��ددا  اح���د،  تهميش 
بالقوات  وال  بالوطن  باالضرار  يسمحوا 
ويجب  اجله  من  ضحت  التي  المسلحة 
تخصيص ميزانية لها للقيام بمهامها في 

الدفاع عن البالد .
النواب  مجلس  رئيس  فخامة  واك��د 
العادل  التوزيع  ف��ي  االقاليم  ح��ق  على 
ل����ل����وزارات وال��م��وس��س��ات وال��ش��رك��ات 

وتحقيق العدالة بين الليبين، مشيرا بانه 
ال تنازل عن الحقوق .

للقوات  ال��ع��ام  القائد  القى  وب���دوره 
اركان  المشير  الليبية  العربية  المسلحة 
كلمة  حفتر”  ابوالقاسم  “خليفة  ح��رب 
رحب فيها بفخامة رئيس مجلس النواب 
والسادة النواب، مشيدا بمواقف فخامته 
لطالما  التي  الوطنية  النواب  وال��س��ادة 
وللقيادة  الوطنية  للثوابت  داعمة  كانت 
العامة للقوات المسلحة في كل المحافل 

داخليا ودوليا.
واك���د ال��ق��ائ��د ال��ع��ام خ���الل كلمته 
مجلس  الموسستين  وهدف  غاية  بان 
المنتخبة  التشريعية  السلطة  النواب 
المسلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  وال��ق��ي��ادة 
الوحدة  تحقيق  ه��و  الليبية  العربية 
السيادة  على  والمحافظة  الوطنية 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ودع����م ج��ه��ود ال��م��ص��ال��ح��ة 
الوطنية بما يحقق لهذا الوطن وحدته 

واستقراره وسالمته.
العامة  ال��ق��ي��ادة  دع��م  على  اك��د  كما 
المبذولة  الجهود  لكل  المسلحة  للقوات 
النجاح االنتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المجتمع  م��ط��ال��ب��اً  دي��س��م��ب��ر،   24 ف��ي 
بتقديم  المتحدة  االم��م  وبعثة  ال��دول��ي 
الى  الوصول  حتى  الجهود  لهذه  الدعم 
هذا االستحقاق الذي يطمح له كل ابناء 

الشعب الليبي.
العام  القائد  بتكريم  اللقاء  واختتم 
من  بدرع  النواب  رئيس مجلس  لفخامة 
لمجهوداته  تقديراً  المسلحة  ال��ق��وات 

ومواقفه الوطنية.

ال��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
مدينة  في  بمكتبه  صالح  عقيلة  المستشار 
وزيرة  الجاري  يوليو   15 الخميس  يوم  القبة 
العدل بالحكومة السيدة حليمة إبراهيم، حيث 
بحث اللقاء تطوير التشريعات والقوانين لبناء 
دولة القانون والعدل وجهود توحيد المؤسسات 
تناولت  كما  الوطنية،  المصالحة  مسار  ودعم 
في  والنيابات  للمحاكم  زيارتها  نتائج  الوزيرة 
المنطقة الشرقية وابرز الصعوبات والعراقيل 

التي تواجه سير عملها .
حرصها  لفخامته  ال��ع��دل  وزي���رة  وأك���دت 
على الرقي بقطاع العدل واالهتمام بالمحاكم 
أن  إل��ى  مشيرًة  وتطويرها،  العدلية  والمقار 
بإدخال خدمات  لديها خطة طموحة  ال��وزارة 
األرشفة اإللكترونية ونظام التقاضي عن بعد، 
التأمين  لتوفير خدمات  إلى سعيها  باإلضافة 
القضائية  الهيئات  اع��ض��اء  لكافة  الصحي 

والموظفين.

ل��ل��ق��وات المسلحة ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  ال���ن���واب ي��ل��ت��ق��ي  ف��خ��ام��ة رئ���ي���س م��ج��ل��س 
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رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة 
يجري زيارة لمر كز مصراتة الطبي 

ونقطة االستجابة السريعة

وزير النفط والغاز ُيشارك في 
االجتماع الوزاري لتحالف أوبك +

بحضور المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب الليبي

القاهرة تشهد ندوة بعنوان 
"مجلة الليبي.. وطن الثقافة 

وثقافة الوطن”

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي معالي وزيرة العدل بالحكومة

عقد مجلس النواب يومي االثنين والثالثاء 
الرسمية  جلسته  الجاري  يوليو  من  12و13 
برئاسة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار 
“عقيلة صالح ” وبحضور معالي النائب األول 
لرئيس المجلس” فوزي النويري” حيث واصل 
قانون  م��ش��روع  بند  ف��ي  م��داوالت��ه  المجلس 
2021م،  للعام  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة  الميزانية 
النواب  لمجلس  الرسمي  المتحدث  وبحسب 
اعتراض  عقب  فإنه  بليحق”  “عبدالله  السيد 
ع���دد م��ن ال���س���ادة ال���ن���واب ع��ل��ى ع���دم توفر 
مشروع  على  للتصويت  ال��ق��ان��ون��ي  ال��ن��ص��اب 
قانون الميزانية، أحيل األمر للجنة التشريعية 
وفقاً  أف��ت��ت  وال��ت��ي  بالمجلس  وال��دس��ت��وري��ة 
لسنة   )4( رقم  والقانون  الدستوري  لإلعالن 
صوت   120 نصاب  توفر  بضرورة  2014م 
حيث  الميزانية،  قانون  مشروع  على  موافق 
بالجلسة  الحاضرين  النواب  السادة  عدد  بلغ 
الرافضين  المعترضين  فيهم  بمن  نائباً   82
للميزانية، وبذلك علقت الجلسة إلى بعد عيد 
األضحى لحين توفر النصاب القانوني الالزم  
للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة 

للدولة .

ه��ّن��أ رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي محمد 
الليبي  الشعب  ال��م��اض��ي،  اإلثنين  المنفي، 

بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك.
قال:  الرسمية  -وعبر صفحته  “المنفي”   
التهاني،  بأجمل  الكريم  شعبنا  إل��ى  “نتوجه 
ونسأل  ال��م��ب��ارك،  األض��ح��ى  عيد  بمناسبة 
بالخير  علينا  يعيده  أن  وتعالى  سبحانه  الله 

واالستقرار والسالم.
وقد  العظيمة،  المناسبة  ه��ذه  علينا  تمر 
ال��ن��ار،  إط���الق  وق��ف  تثبيت  ف��ي  ال��ل��ه  وفقنا 
مفوضية  وإن��ش��اء  المؤسسات،  جل  وتوحيد 
الشمل،  للم  ن��واًة  لتكون  للمصالحة،  وطنية 

ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد.
من  المزيد  لتحقيق  يوفقنا  أن  الله  وندعو 
بها  والوصول  البالد،  في  والرخاء  االستقرار 
ليبيا،  الله  إلى االستحقاق االنتخابي.. حفظ 

وكل عام وأنتم بخير”.

مجلس النواب يعلق جلسته إلى بعد عيد 
األضحى لحين توفر النصاب القانوني 
للتصويت على الميزانية العامة للدولة

”المنفي” يهّنئ الليبيين بمناسبة عيد 
األضحى ويدعو لرأب الصدع

النواب  مجلس  رئيس  فخامة  التقى 
الخميس  يوم  صالح  عقيلة  المستشار 
15 يوليو الجاري مدير إدارة الخدمات 
محمد”  “يوسف  السيد  القبة  الصحية 
رفقة الكوادر الطبية والطبية المساعدة 
األوض���اع  اللقاء  بحث  حيث  ب����اإلدارة 
الصحية في بلدية القبة والبالد بصفة 

عامة .
واثنى فخامته على دور قطاع الصحة 
وما تبذله الكوادر الطبية من مجهودات 
جبارة في مواجهة جائحة كورونا رغم 

الظروف الصعبة التي تمر بها البالد.
إدارة  ق��دم��ت  ال��ل��ق��اء  وف���ي خ��ت��ام 
شكر  شهادة  القبة  الصحية  الخدمات 

النواب  مجلس  رئيس  لفخامة  وتقدير 
تجاه  فخامته  لمواقف  وتقديرا  عرفانا 

الوطن وصون وحدته .

رئ��ي��س مجلس  ف��خ��ام��ة  ال��ت��ق��ى 
صالح  عقيلة  المستشار  ال��ن��واب 
ب��م��ك��ت��ب��ه ف���ي م��دي��ن��ة ال��ق��ب��ة ي��وم 
أعيان  الجاري  يوليو  الخميس 15 
القطعان  قبيلة  ومشايخ  وحكماء 

بحضور عميد بلدية امساعد حيث 
اللقاء آخر تطورات األوضاع  بحث 

في البالد .
قبيلة  وح��ك��م��اء  أع���ي���ان  وث��م��ن 
ال��ق��ط��ع��ان ال���م���واق���ف ال��وط��ن��ي��ة 

مجلس  رئيس  لفخامة  والتاريخية 
 ، ليبيا  النواب وحفاظه على وحدة 
التي  أثنوا على مبادرة السالم  كما 
أفضت إلى لم شمل البالد وحقنت 

دماء الليبيين.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي إدارة الخدمات الصحية القبة

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي أعيان وحكماء ومشايخ قبيلة القطعان
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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
الداخلية تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب ال��ش��ؤون  لجنة  رئيس  طالب 

بمجلس النواب السيد "سليمان الحراري" 
التأهب  إج��راءات  أقصى  اتخاذ  بضرورة 
لمواجهة انتشار وباء الكوفيد في البالد .

اتخاذ  إل��ى  السلطات  ال��ح��راري  ودع��ا 
أقصى درجات االستعداد والقيام بواجباتها 
ضرورة  على  مشددا  الوباء،  انتشار  لمنع 
إلتزام الجميع باإلجراءات الوقائية وإجراء 

مضيفا  العامة،  لالماكن  التعقيم  حمالت 
ب��أن ه��ذا واج���ب وط��ن��ي وأخ��الق��ي، وإن 
االستهانة  واليجب  خطير  الوبائي  الوضع 

به .
كما حث رئيس لجنة الشؤون الداخلية 
ال��م��واط��ن��ي��ن ع��ل��ى ض����رورة ال��ت��ع��اون مع 
الصحية  بالتعليمات  وااللتزام  السلطات 
وب��إج��راءات  بالخصوص،  إليهم  ال��ص��ادرة 

الوقاية من المرض وذلك بااللتزام بالتباعد 
االلتزام  مع  التجمعات  ومنع  االجتماعي 
بارتداء أدوات الوقاية، مؤكدا بأن مواجهة 
هذه األزمة الوبائية هي مسؤولية الجميع، 
داعيا السلطات الصحية في البالد التخاذ 
على  وال��ح��رص  التأهب،  درج���ات  أقصى 
تقديم خدماتها الطبية المتعلقة بمكافحة 

الوباء في كافة مناطق ليبيا.

لجنة الشؤون الداخلية تحذر من خطورة الوضع الوبائي وتدعو الجميع للتعاون

مجلس  ع��ض��و  ق����ال 
اوحيدة؛  جبريل  النواب 
العام  القائد  موقف  إن 
للقوات المسلحة المشير 
خ��ل��ي��ف��ة ح���ف���ت���ر؛ ث��اب��ت 
وواضح منذ البداية، وهو 
العسكرية،  اللجنة  دع��م 
أو رفض  وعدم معارضة 
اللجنة،  داخل  التوافقات 

المؤيدين  م��ن  أن���ه  ك��م��ا 
إلخ����راج ك��ل ال��م��رت��زق��ة 
وال���ق���وات األج��ن��ب��ي��ة من 
ليبيا، والتعويل فقط على 
المسلحة  ال��ق��وات  ب��ن��اء 

الليبية.
وأوضح عضو مجلس 
النواب – في تصريحات 
الداعمين  أن   – خاصة 

التركي  العسكري  للبقاء 
ه��م م��ن ع��ارض��وا ك��ل ما 
واحتجوا  بل  علًنا،  سبق 
وزي��رة  تصريحات  على 
ال����خ����ارج����ي����ة ن���ج���الء 
ال��م��ن��ق��وش وح��ارب��وه��ا، 
هذا  عن  تحدثت  عندما 
التركية  والقوات  الملف 

داخل البالد.

صرح رئيس لجنة الشؤون الداخلية 
”سليمان  ال��س��ي��د  ال���ن���واب  بمجلس 
لبيانات  اللجنة  ب��رف��ض  ال��ح��راري” 
اإلدان������ات ال���ص���ادرة ع���ن ع���دد من 
مؤخرا  الدولية  والهيئات  المنظمات 
ال��ل��ي��ب��ي��ة، موضحا  ال��س��ل��ط��ات  ب��ح��ق 
تفتقر  المنظمات  تلك  م��واق��ف  أن 
للموضوعية وتهمل الجهود التي تقوم 
ملف  لمواجهة  الليبية  السلطات  بها 
وتسعى  اإلنسانية  وتداعياته  الهجرة 
تمر  ال��ت��ي  الليبية  ال��دول��ة  لتحميل 
بظروف غاية في الصعوبة أعباء ذلك 

الملف الثقيل .
الجهات  تلك  ”إن  الحراري:  وق��ال 
المهاجرين  ع��دد  ب��أن  تغفل  الدولية 
غ��ي��ر ال��ش��رع��ي��ي��ن ال��م��ت��واج��دي��ن في 
مقارنة  ج��دا  صغير  اإلي����واء  م��راك��ز 
باآلالف من المهاجرين الذين اتيحت 
ويتمتعون  ليبيا  في  العمل  فرص  لهم 
للمواطن  المتاحة  الخدمات  بنفس 

الليبية  ال��ق��وان��ي��ن  أن  ك��م��ا  ال��ل��ي��ب��ي، 
تجرم الرق واالستغالل وسوء معاملة 

المهاجرين“.
الليبية  السلطات  الحراري  وحث 
لمكافحة  المزيد  ل��ب��ذل  المختصة 
أن��ش��ط��ة م��ه��رب��ي ال��ب��ش��ر واالل���ت���زام 
بالتعامل وفقا للقانون مع المهاجرين 
مجلس  أن  م��ؤك��دا  الشرعيين،  غير 
الداخلية  ال��ش��ؤون  ول��ج��ن��ة  ال��ن��واب 
العام  النائب  م��ع  باهتمام  يتابعان 
ت���ج���اوزات  أي  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة 
إي��واء  م��راك��ز  ف��ي  اإلب���الغ عنها  يتم 
ال��م��ه��اج��ري��ن وأن��ه��ا ت��ظ��ل ت��ج��اوزات 
ممنهجة،  ت��ج��اوزات  وليست  ف��ردي��ة 
موضحا بأن هناك جدية ملحوظة من 
أوضاع مراكز  السلطات في تحسين 
مجلس  لجهود  ب��اإلض��اف��ة  اإلي����واء، 
التشريعات  إلص��الح  الليبي  ال��ن��واب 

الليبية المتعلقة بالهجرة 
النواب  بأن مجلس  الحراري  وأكد 

ح���ري���ص ع���ل���ى ال���ع���م���ل م����ع ح���رس 
عمليات  لتحسين  الليبي  السواحل 
إنقاذ المهاجرين في البحر ومحاسبة 
بأن  مبينا  بالخصوص،  تجاوزات  أي 
نقص  في  تكمن  كبيرة،  عقبة  هناك 
الهجرة  لملف  المخصصة  ال��م��وارد 
تمر  التي  االقتصادية  للظروف  نظرا 
بها البالد وهشاشة مؤسسات الدولة 
مضيفا  المتعاقبة،  ل��أزم��ات  نتيجة 
بأن الدعم الدولي لليبيا أيضا شحيح 
وال يوجد التزام من الجهات المانحة 

بتعهداتها .
وشدد الحراري على أهمية مراجعة 
بملف  المتعلقة  الدولي  الدعم  برامج 
الهجرة وإعادة توجيهها لضمان نتائج 
أكثر فعالية، مثل تحسين إدارة الحدود 
الليبية وتطوير المؤسسات المختصة 
التي  المناطق  وتنمية  الهجرة  بملف 
تقع في مسارات الهجرة، الفتا إلى أن 
الطوعية  اإلع��ادة  مثل  البرامج  بعض 

فعاليتها  لمراجعة  تحتاج  للمهاجرين 
وااللتزام بتغطية تكاليفها .

تظافر  بضرورة  الحراري  واختتم 
المنطقة  مستوى  على  الجهود  جميع 
الجانب  اللوم على  إلقاء  وأن محاولة 
موضحا  األزم���ة،  يخفف  ل��ن  الليبي 
مشكلة  تحل  أن  يمكن  ال  ليبيا  ب��أن 
وان  المنطقة  ع��ن  بالنيابة  الهجرة 
االقتصاد الليبي ال يمكن أن يستوعب 
المهاجرين  من  الكبيرة  األعداد  هذه 
أن  يمكن  التي  للمشاكل  ب��اإلض��اف��ة 
في  المهاجرين  إدم��اج  عملية  تثيرها 

ليبيا .
وع��ب��ر ال��ح��راري ع��ن ت��ف��اؤل��ه بأن 
االس���ت���ق���رار ال����ذي ت��ش��ه��ده ال��ب��الد 
الملف  ت��ن��اول ه���ذا  س��ي��س��اع��د ف��ي 
على  خ��اص��ة  أث����اره  م��ن  والتخفيف 
استعداد  مجددا  اإلنساني،  الصعيد 
الجانب الليبي للتعاون مع الجميع في 

هذا الملف اإلنساني الحساس.

النائب جبريل اوحيدة يؤكد ثبات موقف القائد العام منذ البداية حول المشهد في ليبيا

لجنة الشؤون الداخلية ترفض حملة اإلدانة ضد السلطات الليبية فيما يتعلق بملف الهجرة

حضرت رئيس اللجنة الوطنية 
المشكلة  المستدامة  للتنمية 
رئ��ي��س مجلس  ف��خ��ام��ة  ب���ق���رار 
النواب رقم )19( لسنة 2021م 
ال��س��ي��دة ”رب��ي��ع��ة أب����وراص” في 
م��دي��ن��ة ط��راب��ل��س ي���وم ال��ث��الث��اء 
13 م��ن ش��ه��ر ي��ول��ي��و ال��ج��اري 
انطالق  أعمال المنتدى العربي 
حول ”ندرة وحصاد المياه وأثره 
االجتماعي واالقتصادي والبيئي 
على التنمية المستدامة” بتنظيم 
للتربية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  م��ن 
والثقافة والعلوم  والمركز الليبي 
ل��الس��ت��ش��ع��ار ع���ن ب��ع��د وع��ل��وم 

الفضاء .
ك��م��ا ح��ض��ر ان���ط���الق أع��م��ال 
التربية  وزي���ر  ال��ع��رب��ي  ال��م��ن��ت��دى 
الوطنية  اللجنة  رئيس  والتعليم 
وكذلك  والعلوم  والثقافة  للتربية 
وزير  الوطنية،  اللجنة  ع��ام  أمين 

العالي،  التعليم  وزارة  وكيل  البيئة، 
طرابلس  البلدي  المجلس  عضو 
الملف  ع���ن  ال��م��س��ؤول  ال��م��رك��ز 

البيئي.
وتناول المنتدى الذي شارك فيه 
والباحثين  المتخصصين  من  عدد 
علوم  في  والخبراء  واألكاديميين 
العربية  وال���دول  ليبيا  من  المياه 
عدة ورقات علمية في هذا المجال 
ح��ي��ث اش��ت��م��ل��ت ال���ع���روض على 
ال��وض��ع المائي  ت��ده��ور  م��ؤش��رات 
في  ال��ي��ون��س��ك��و  ودور  ل��ي��ب��ي��ا،  ف��ي 
المستدامة  التنمية  مشاريع  دعم 
المياه  استكشاف  إل��ى  باإلضافة 

الجوفية .
أع��م��ال  أن  ب��ال��ذك��ر  ال��ج��دي��ر 
ال��م��ن��ت��دى ال���ع���رب���ي ح����ول ن���درة 
االجتماعي  وأث��ره  المياه  وحصاد 
التنمية  على  والبيئي  واالقتصادي 

استمر على مدى  يومين.

للتنمية  الوطنية  اللجنة  شاركت رئيس 
فخامة  ب��ق��رار  ال��م��ش��ك��ل��ة  ال��م��س��ت��دام��ة 
لسنة   )19( رق��م  النواب  مجلس  رئيس 
عبر  أب��وراص”  ”ربيعة  السيدة   .2021
اللقاء  فعاليات  ف��ي  ال��م��رئ��ي  االت��ص��ال 
الدولي البرلماني لمنتدى األمم المتحدة 
المعني  ال��م��س��ت��وى  ال��رف��ي��ع  ال��س��ي��اس��ي 
بالتنمية المستدامة )HLPF( بمقر األمم 
المتحدة بنيويورك، تلبية للدعوة الرسمية 

الموجهة لمجلس النواب الليبي.
حيث خصصت جلسة يوم اإلثنين 12 
العديد  لمناقشة  الجاري  يوليو  شهر  من 
بالدور  المتعلقة  والمسائل  الملفات  من 
تحقيق  أج��ل  من  للبرلمانات  المحوري 
2030م،  المستدامة  التنمية  أه���داف 
ال���ت���ي  ان��ب��ث��ق��ت ع��ن��ه��ا ع����دة  م��واض��ي��ع 
هذه  تنفيذ  في  البرلمانات  دور  لتعزيز 
الخارطة الدولية وهي إيجاد آلية من قبل 
القطاع  عمل  سبل  لتعظيم  البرلمانات 

ال��خ��اص وس��ب��ل دع��م ال��ب��رل��م��ان��ات عبر 
مخصصات مالية إضافية لقطاعي التعليم 
والصحة واإلصالحات المؤسساتية التي 
للمتطلبات  لالستجابة  الحكومة  تدعم 
الوطنية، كما تم عرض نتائج االستبيانات 
 IPU( االستقصائية الموجهة للبرلمانات

المعدة   )Survey Questionnaire
من قبل االتحاد البرلماني الدولي.

للتنمية  الوطنية  اللجنة  ستقوم  حيث 
اللقاء  هذا  بمخرجات  عماًل  المستدامة 
األنشطة  م��ن  بسلسلة  ال��م��ه��م  ال��س��ن��وي 
والبرامج المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية 
الليبي  النواب  مجلس  داخ��ل  المستدامة 
األطراف  مشاركة  ثم  ومن  أولى  كمرحلة 
الليبية  الدولة  في  العالقة  ذات  المحلية 
التي  الدولية  الخطة  ه��ذه  إنجاح  ألج��ل 
ملموس  وعائد  إيجابي  أث��ر  لها  سيكون 

على الوطن.
هامش  على  كان  اللقاء  هذا  أن  يذكر 
ال��م��ن��ت��دى ال��س��ن��وي ال��س��ي��اس��ي ال��رف��ي��ع 
المستوى المعني بالتنمية المستدامة وهو 
أكبر حدث سنوي على مستوى العالم يتم 
فيه تقديم العروض والتقارير والدراسات 
حول إسهامات الدول في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة 2030م.

الديوان – وال
السادسة  ال���دورة  اجتماعات  ف��ي  ليبيا  ش��ارك��ت   
تنبثق عنه  الذي  للتسامح والسالم،  العالمي  للمجلس 
الجمعية العمومية والبرلمان الدولي للتسامح والسالم، 
ال��ت��ي ع��ق��دت ف��ي ع��اص��م��ة ال��ج��ب��ل األس����ود، مدينة 
و16   15 يومي  سابًقا(،  )تيتوغراد  "بودغوريتسا" 
ب�  المعروفة  األسود"  "الجبل  الجاري بجمهورية  يوليو 
"مونتينيغرو"، بمشاركة41 نائًبا من مختلف البلدان .

النائب آدم أبو صخرة  ال��دورة؛  مثل ليبيا في هذه 
الذي قدم في كلمته أمام هذه الدورة؛ شرًحا وافًيا عن 
األوضاع في ليبيا، وما آلت إليه األمور ُغداة تشكيل 
الوطنية،  الوحدة  الجديد وحكومة  الرئاسي  المجلس 
دور  وج��ود  موضًحا  ال��ن��واب،  مجلس  من  واعتمادها 
وأن  الصدع،  ورأب  الليبية  المصالحة  في  للبرلمان 
لشعبها  دولية ال عالقة  رهينة صراعات  وقعت  ليبيا 
المسالم بها، وصارت جراء ذلك مصدر تهديد لدول 

حوض المتوسط .
ودعا النائب أبو صخرة البرلمان الدولي إلى الدفع 
باتجاه تعزيز اإلرادة الدولية، وحث دول القرار العالمي 
استجابة جيدة  وتلقى   ، ليبيا  في  الوضع  تهدئة  على 
استعدادهم  عليه  القائمون  أبدى  الذي  البرلمان  من 

للتنسيق لعقد جلسة له في ليبيا المدة المقبلة. 
صحافية  تصريحات  في  صخرة  أبو  النائب  وذكر 
للبرلمان  الدورة السادسة  عند عودته من اجتماعات 

ُط��رح��ت خالل  ق��د  أن��ه  وال��س��الم،  للتسامح  ال��دول��ي 
تغير  قضية  ومنها  الملّحة،  العالم  قضايا  الجلسة 
المناخ وأثرها االقتصادي واإلنساني في عديد الدول، 

وغيرها من القضايا
يذكر أن البيان الختامي للجلسة؛ أكد دعم البرلمان 
أجل  م��ن  والسعي  الليبي،  ال��ن��واب  لمجلس  ال��دول��ي 
االنتقال السلمي وتحقيق األمن واالزدهار لجميع أبناء 

الشعب الليبي .

رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة تحضر انطالق 
أعمال المنتدى العربي حول ندرة وحصاد المياه

رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة تشارك في فعاليات 
اللقاء الدولي البرلماني لمنتدى األمم المتحدة المعني بالتنمية

ممثل ليبيا بالبرلمان الدولي للتسامح والسالم يعرض أوضاع بالده أمام جلسته السادسة ب�الجبل األسود
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الوحدة  حكومة  رئيس  قال 
ال���وط���ن���ي���ة، ع���ب���د ال��ح��م��ي��د 
الله  بفضل  "نجحنا  الدبيبة، 
الوصول  في  الليبيين  وجهود 
بليبيا إلى وضع أكثر استقراراً 
حكومة  ظ���ل  ف���ي  وإي��ج��اب��ي��ة 

وطنية موحدة".
كلمته،  في  أض��اف  الدبيبة 
أم����ام ج��ل��س��ة م��ج��ل��س األم��ن 
ال��م��ن��ع��ق��دة ي����وم ال��خ��م��ي��س 
الخامس عشر من شهر يوليو 
الجاري بشأن ليبيا:" استطعنا 
أغلب  توحيد  التحديات  رغم 
للدولة  التنفيذية  المؤسسات 
استكمال  يتم  أن  إلى  ونتطلع 
اس���ت���ح���ق���اق ال���م���ؤس���س���ات 

السيادية".
“تنظيم  الدبيبة  واستطرد 
االن���ت���خ���اب���ات ال��ب��رل��م��ان��ي��ة 
ديسمبر   24 في  والرئاسية 
خيار  لنا  بالنسبة  يعد  القادم 

وطنيا واستحقاق تاريخي”.
وتابع ” شكلنا لجنة وزارية 
وخصصنا  االنتخابات  لدعم 
لدعم  مبالغ  من  متاح  هو  ما 
لالنتخابات  العليا  المفوضية 
الميزانية  إق���رار  ع��دم  رغ��م 
ال���ع���ام���ة م����ن ق���ب���ل م��ج��ل��س 

النواب”.
مجلسي  ال��دب��ي��ب��ة،  ون��اش��د 
النواب واألعلى للدولة وأعضاء 
نبذ  السياسي  الحوار  ملتقى 
خالفاتهم وتحمل مسؤولياتهم 
من  نتمكن  حتى  التاريخية 
في  العامة  االنتخابات  إجراء 

موعدها المحدد.

تواجد  “استمرار  أن  وأك��د 
المرتزقة والمقاتلين األجانب 
أم��ام  حقيقي  خ��ط��ر  ي��ش��ك��ل 
الجارية  السياسية  العملية 
وقف  استمرار  وجهود  حالياً 
إطالق النار واستكمال توحيد 

المؤسسة العسكرية”.
حكومة  ب��أن  الدبيبة،  ون��وه 
ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة ت��ؤك��د أن 
المرتزقة  ت��واج��د  اس��ت��م��رار 
وال��م��ق��ات��ل��ي��ن األج���ان���ب على 
األراضي الليبية أمر مرفوض، 
وتشدد على ضرورة انسحابها 

الفوري وبشكٍل متزامن.
الحكومة  رئ��ي��س  وط��ال��ب 
ليبيا  بدعم  الدولي  المجتمع 
العسكرية  المؤسسة  لتوحيد 
معنا  وال��م��س��اه��م��ة  واألم��ن��ي��ة 
شاملة  استراتيجية  دعم  في 
ونزع  التسريح  برامج  لتنفيذ 
ال���س���الح وإع�������ادة االدم�����اج 
وإص������الح ال���ق���ط���اع األم��ن��ي 

وتأمين الحدود.

الحكومة  أن  إل���ى  وأش����ار 
تعمل على مواجهة الهجرة غير 
المواقف  كل  وتثمن  الشرعية 
التي تدرك بأن مسألة الهجرة 
البحر المتوسط  ال تعالج في 
بل   ، فقط  ليبيا  س��واح��ل  او 
يتم  أن  م��ن  الب��د  الهجرة  إن 
معالجة أسبابها من المصدر.

ول���ف���ت ال��دب��ي��ب��ة إل����ى أن 
تود  الوطنية  الوحدة  حكومة 
بتعهده  األم��ن  مجلس  تذكير 
والتزامه بالحفاظ على أموال 
التأكيد  وتعيد  الليبي  الشعب 
على أن اإلجراءات التي تقوم 
خالل  م��ن  ال���دول  بعض  بها 
استغاللها لقرار رقم 1970 

تشكل مصدًرا قلق كبير لنا.
وأعاد التأكيد على “مطالبنا 
إلى  فيها  ندعو  التي  السابقة 
ض�����رورة إح�����داث ت��ع��دي��الت 
بالصورة  العقوبات  على نظام 
ال���ت���ي ت��م��ك��ن ال��م��ؤس��س��ات 
إدارة  م��ن  المعنية  الليبية 

كانت  وإن  حتى  األم��وال  هذه 
مجمدة لمنع وقوع المزيد من 
بقيمة هذه األصول  األض��رار 

وخسارتها”.
حكومة  أن  الدبيبة  وأك���د 
القيام  تؤكد  الوطنية  الوحدة 
ب���اإلص���الح���ات االق��ت��ص��ادي��ة 
الخدمات  لتحسين  الضرورية 
للمواطنين وتوفير سبل العيش 

الكريم”.
وج�����دد رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة 
دعوته للدول المعنية بالوضع 
تهيئة  على  بالعمل  ليبيا  في 
ال���م���ن���اخ ل��ل��ع��م��ل ال��ج��م��اع��ي 
المحاوالت  وإي��ق��اف  المنتج 
إلضعاف  الممنهجة  الداخلية 
مواجهة  على  الحكومة  ق��درة 
التي  االقتصادية  التحديات 
المواطن  لأسف  ثمنها  يدفع 

الليبي.
الدولي  المجتمع  دع��ا  كما 
دعم جهود المجلس الرئاسي 
الوطنية  ال���وح���دة  وح��ك��وم��ة 
المصالحة  م��س��ار  إلط����الق 
االنتقالية،  والعدالة  الوطنية 
مضيف “نطالب مجلس األمن 
المتوالية  ال���ق���رارات  تنفيذ 
بالتصدي للمعرقلين المحليين 
وال��دول��ي��ي��ن ال���ذي���ن الزال����وا 
والحلول  ب��ال��ح��روب  ي��ه��ددون 

العسكرية”.
وجدد الدبيبة التزام حكومة 
الوحدة الوطنية للشعب الليبي 
وللعالم بأن خيار الدخول في 
الليبيين  بين  جديدة  ح��روب 

أصبح من الماضي. 

الدبيبة: المرتزقة يشكلون خطًرا حقيقًيا على العملية السياسية في ليبيا

وهيبة: التشاور مازال مستمر بين الرئاسي والحكومة لتكليف 
شخصية توافقية بمهام وزير الدفاع

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد 
عبدالحميد الدبيبة الوضع الوبائي لفيروس 
موسع  اج��ت��م��اع  خ���الل  المستجد  ك��ورون��ا 
عقده مساء يوم السبت 17 من شهر يوليو 
الجاري مع وزير الصحة السيد علي الزناتي 
األمين  بشير  السيد  الداخلية  وزارة  ووكيل 
ل��أوق��اف  العامة  الهيئة  رئ��ي��س  وبحضور 
الوطني  المركز  ومدير  اإلسالمية  والشؤون 
لمكافحة األمراض وأعضاء اللجنة المكلفة 

بالمواطنين العالقين في جمهورية تونس.
الرئيس لالستعدادات  السيد  استمع  كما 
التي تقوم بها وزارة الصحة لفترة إجازة عيد 
ف��ي حال  االح��ت��رازي��ة  والخطط  األض��ح��ى، 
تفاقم الحالة الوبائية في المراحل القادمة. 
كما تم التشاور وبحث التدابير واإلجراءات 
التي سيتم اقرارها خالل فترة إجازة العيد 

للحد من انتشار الوباء.
وفي جانب اخر قدم أعضاء اللجنة المكلفة 
بتونس  العالقين  المواطنين  أوضاع  بمتابعة 
إلى السيد الرئيس نتائج أعمال اللجنة والتي 
كلفت بمساعدة المواطنين الراغبين بالعودة 
لليبيا عقب التأكد من سلبية اختباراتهم من 
فايروس كورونا المستجد، والتي كلفت أيًضا 
بحجر من ثبت إصابته بالفايروس في فنادق 
تمام  حين  إلى  الليبية  الحكومة  نفقة  على 

شفائهم بإذن الله.

حّث المبعوث الخاص لأمين العام ورئيس 
"يان  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األم��م  بعثة 
الليبية  والمؤسسات  القادة  جميع  كوبيش"، 
على إنهاء االنقسامات المستمرة في البالد 
الشعب  يزال  التي ال  ووضع حد للمصاعب 

الليبي يتحملها.
إلى  وجهها  رسالة  في  "كوبيش"  ودع��ا 
المبارك؛  بمناسبة عيد األضحى  الليبيين 
الليبية  والمؤسسات  القرار  جميع صانعي 
منذ  تحقيقه  ت��م  م��ا  ص��ون  إل��ى  الرئيسة 
توقيع اتفاق وقف إطالق النار في أكتوبر 

.2020
ض��رورة  على  األم��م��ي  المبعوث  وش���دد 
وتحمل  والوطنية،  الوحدة  بروح  مًعا  العمل 
رفاهية  وض��ع  ف��ي  وتقاسمها  المسؤولية 
المصالح  ف��وق  ومصالحه  الليبي  الشعب 

الضيقة.
وعّبر "كوبيش" عن أمله في تكثيف الجهود 
من  التمكين،  عبر  السالم  مسيرة  لمواصلة 
ديسمبر   24 في  الليبية  االنتخابات  إجراء 

القادم. 

■ الديوان - وال 
اس������ت������ع������رض������ت 
ال��م��ت��ح��دث��ة ال��رس��م��ي��ة 
ل��ل��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي، 
نجوى وهيبة الخطوات 
المجلس  اتخذها  التي 
الحكومة  مع  الرئاسي 
باتخاذ  الصحة  ووزارة 
ال���ت���داب���ي���ر ال��ص��ح��ي��ة 
ل��م��ج��اب��ه��ة ال��س��الل��ة 
فيروس  م��ن  ال��ج��دي��دة 

كورونا.
وأكدت وهيبة، خالل 
ال��م��ؤت��م��ر ال��ص��ح��ف��ي 
الذي عقدته مساء يوم 
ال��ث��ان��ي عشر  اإلث��ن��ي��ن 
من شهر يوليو الجاري 
رئيس  أن  ب��ط��راب��ل��س، 
ال��م��ج��ل��س ال���رئ���اس���ي 
م��ح��م��د ال��م��ن��ف��ي ق��د 
لقائه وزير  شدد خالل 
"علي  الدكتور  الصحة 
ضرورة  على  الزناتي"، 
ت��داب��ي��ر صحية  وض���ع 
الحدودية  المنافذ  في 
ال����ب����ري����ة وال����ج����وي����ة 
والبحرية، واإلسراع في 
الليبيين  ع��ودة  تسهيل 
ال��خ��ارج  ف��ي  العالقين 
من  ي��ل��زم  بما  والتقيد 
لدى  صحية  إج���راءات 

عودتهم للوطن، لضمان 
س��الم��ت��ه��م وال��ح��د من 

تفشي الوباء. 
وف������ي������م������ا ي���خ���ص 
م���ل���ف ال���م���ص���ال���ح���ة، 
أع��ل��ن��ت وه���ي���ب���ة، عن 
ق������رب اإلع��������الن ع��ن 
إدارة  ه��ي��ئ��ة  ت��س��م��ي��ة 
ال��م��ف��وض��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
ال��ع��ل��ي��ا ل��الن��ت��خ��اب��ات، 
واالس��ت��م��رار ف��ي عقد 
م��ل��ت��ق��ي��ات ال��م��س��ارات 

األخرى.
وأش��������ارت إل�����ى أن 
المجلس الرئاسي نجح 
المؤسسة  توحيد  ف��ي 
واس��ت��الم  المصرفية، 
ال��م��ج��ل��س ال���رئ���اس���ي 

النسخة الكاملة لتقرير 
ال��م��راج��ع��ة وال��ت��دق��ي��ق 
ل��ح��س��اب��ات ال��م��ص��رف 
قرابة  بعد  ال��م��رك��زي، 
ثالث سنوات من العمل 
من قبل شركة "ديلويت" 
ال���م���ت���خ���ص���ص���ة ف��ي 
وال��م��راج��ع��ة،  التدقيق 
وت���رح���ي���ب ال��ص��دي��ق 
علي  ون��ائ��ب��ه  ال��ك��ب��ي��ر 
ال����ح����ب����ري ب����ص����دور 
واستعدادهما  التقرير، 
ل���دراس���ة م��ا ج���اء فيه 
ل���وض���ع ال��م��ق��ت��رح��ات 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ، عمال  ق��ي��د 
ب��ك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه أن 
يحقق توحيد المصرف 
االتفاق  وتم  المركزي، 

اجتماعات  عقد  على 
إدارة  لمجلس  دوري����ة 

المصرف. 
المتحدثة  وأع��ل��ن��ت 
ب������اس������م ال���م���ج���ل���س 
ال�����رئ�����اس�����ي، إل����غ����اء 
وزارة  ل��ق��رار  المجلس 
بتكليف  ال���خ���ارج���ي���ة 
المستشارين  من  ع��دد 
ف����ي س����ف����ارات دول����ة 
حفاًظا  بالخارج  ليبيا 
الوطنية،  الوحدة  على 

والمعايير المهنية.
وأش��������ارت إل�����ى أن 
ال���م���ج���ل���س س��ي��ت��خ��ذ 
خ������ط������وات م���م���اث���ل���ة 
استكمال  وبعد  قريًبا، 
بتكليف  م���ش���اورات���ه، 

شخصية توافقية تكلف 
ب��م��ه��ام وزي����ر ال��دف��اع، 
وع��دد من ال��وك��الء في 
الرامية  ج��ه��وده  إط���ار 
ل��ت��وح��ي��د ال��م��ؤس��س��ة 
توصل  بعد  العسكرية، 
افتتاح  إلى   5+5 لجنة 
ال���ط���ري���ق ال��س��اح��ل��ي 
ال����راب����ط ب���ي���ن س���رت 

ومصراتة.
وف���ي م��ع��رض رده��ا 
على أسئلة الصحفيبن، 
ت��ص��ري��ح عضو  ح����ول 
ال��م��ج��ل��س ال���رئ���اس���ي 
بإصدار  الكوني  موسى 
القانون  ب��ق��وة  م��رس��وم 
إلصدار قاعدة دستورية 
إلج������راء االن��ت��خ��اب��ات 
الرئاسية في موعدها، 
ال��م��ج��ل��س  أن  أك�����دت 
توصل  ولعدم  الرئاسي 
مؤخًرا  ال��ح��وار  ملتقى 
إل���ى ق��اع��دة دس��ت��وري��ة 
ف���إن���ه ي��س��ع��ى ج��اه��دا 
بين  ت���واف���ق  إلح�����داث 
م���ج���ل���س���ي ال�����ن�����واب 
والدولة، إلصدار قاعدة 
دس���ت���وري���ة واالل����ت����زام 
ب��خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق من 
السلطة  تسليم  أج���ل 

لجهة منتخبة.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
يتابع الوضع الوبائي في البالد

في رسالته إلى الليبيين بمناسبة عيد األضحى:

"كوبيش" يدعو صناع القرار 
في ليبيا إلى تحمل مسؤولياتهم 

اتجاه الشعب الليبي
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قبيل عقد جلسة مجلس األمن حول الوضع 
في ليبيا، التقى رئيس الحكومة عبد الحميد 
إيف  وزي���ر خ��ارج��ي��ة فرنسا ج��ان  ال��دب��ي��ب��ة؛ 
األمن  ب��الده مجلس  تترأس  ال��ذي  ل��ودري��ان، 

خالل هذا الشهر.
دعم  ح��ول  الجانبين  بين  ال��ن��ق��اش  ودار 
الديمقراطي،  االنتخابي  والمسار  االستقرار 
حيث أكد رئيس الحكومة خالل اللقاء عزمه 
إنجاح االنتخابات وتعزيز السالم واالستقرار 

في ليبيا.

وف��اء  االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزي���رة  أعلنت 
استكمال  الماضي  الثالثاء  ي��وم  الكيالني، 
ال��زوج��ة  ال�����وزارة إلج�����راءات ص���رف منحة 
الثاني  للربع  عشر  الثامنة  سن  دون  واألبناء 

من العام الجاري.
ج��اء ذل��ك ف��ي مقطع م��رئ��ي، ُع��رض على 
هّنأت  بفيسبوك،  للوزارة  الرسمية  المنصة 
األضحى  عيد  بحلول  الليبيين  الكيالني  فيه 

المبارك.
وتقدمت الكيالني بالشكر لرئيس الحكومة 
تصل  أن  في سبيل  المبذولة  على مجهوداته 
وقت  أق���رب  ف��ي  لمستحقيها  المنحة  ه��ذه 
ترجمت  المجهودات  هذه  أن  مؤكدة  ممكن، 
حرص الحكومة على تحسين الوضع المعيشي 

للشعب الليبي.
كما تقدمت الكيالني بالشكر لكل الجهات 
التي ساهمت في تسهيل استكمال اإلجراءات 

الخاصة بصرف المنحة في زمن قياسي.

ع��ق��د وك��ي��ل ال���ش���ؤون ال��س��ي��اس��ي��ة ب���وزارة 
ال��وزارة  بمقّر  لقاًء  خليل،  محمد  الخارجية 
ب��ط��راب��ل��س؛ م��ع ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال ال��س��ف��ارة 

البريطانية لدى ليبيا كيث إنجلش.
ال��ل��ق��اء ب��ح��ث أوج����ه ال��ت��ع��اون ب��ي��ن ليبيا 
وبريطانيا، في مجاالت االقتصاد واالستثمار 
استعراض  جانب  إلى  المتجددة،  والطاقات 

آخر تطورات األوضاع في ليبيا.
السفارة  ع��ودة  م��وض��وع  مناقشة  ت��ّم  كما 
من  كامل  بشكل  مهامها  لمزاولة  البريطانية 
طرابلس، لتسهيل حصول المواطنين الليبيين 

على التأشيرة في طرابلس

“الدبيبة” يؤكد لوزير الخارجية الفرنسي 
عزمه إنجاح االنتخابات في ليبيا

الشؤون االجتماعية تستكمل إجراءات صرف منحة 
الزوجة واألبناء للربع الثاني من العام الجاري

الخارجية تناقش عودة السفارة البريطانية 
لمزاولة مهامها بشكل كامل من طرابلس

رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يجري زيارة لمر كز مصراتة الطبي ونقطة االستجابة السريعة

وزير الداخلية المكلف يقوم بزيارة مكتب المعلومات والمتابعة األمنية

اقعيم يوّجه بسرعة توفير احتياجات جهاز الخبرة القضائية ومركز “ابن زهر” لتحليل السموم

وزارة الصحة تعقد اجتماًعا طارًئا لمتابعة تداعيات جائحة كورونا 

وزير الصحة يتفقد المركز الوطني لألورام ببنغازي

أجرى رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية " عبد الحميد الدبيبة 
ال��م��اض��ي،  ال��خ��م��ي��س  ي����وم   "
مصراتة  لمركز  تفقدية  زي��ارة 
ال��ط��ب��ي، ون��ق��ط��ة االس��ت��ج��اب��ة 
على  الوقوف  بهدف  السريعة، 
العمل داخل  احتياجاتهم وسّير 

هذه المرافق.
ه������ذا وش���م���ل���ت ال�����زي�����ارة 
م��خ��ت��ب��ر ال��ت��ح��ال��ي��ل وع���ي���ادة 
ال��ك��ش��ف وال���ف���ل���ت���رة، اس��ت��م��ع 
األطباء  من  شروح  إلى  خاللها 
ومساعديهم حول العمل اليومي 
واإلحصائيات المسجلة لخدمة 
ال��م��واط��ن��ي��ن، خ��اص��ة ف��ي ظل 
والجهود  كورونا  جائحة  تفشي 
الطبية  األط��ق��م  م��ن  المبذولة 

واإلدارية طوال اليوم . 
التهاني  الدبيبة  تبادل  كما 
بمناسبة عيد األضحى المبارك 
في  المتواجدين  المواطنين  مع 
ج��راء  ال��ع��الج  لتلقي  ال��م��رك��ز، 
جائحة كورونا، معرًبا في الوقت 
بالشفاء  لهم  تمنياته  عن  ذات��ه 

العاجل .

وأع��ط��ى ال��م��ش��رف��ي��ن على 
ال���م���رك���ز؛ ش����رًح����ا ل��رئ��ي��س 
الحكومة على عمل المنظومة 
لحفظ  استحداثها؛  تم  التي 
ن��ت��ائ��ج ال��ت��ح��ال��ي��ل ال��ط��ب��ي��ة 
توسيع  وإم��ك��ان��ي��ة  للجائحة 
ال��م��راك��ز  ك��ل  لتشمل  عملها 
رئيس  ش��دد  حيث  ليبيا،  في 

توحيد  على ضرورة  الحكومة 
العمل في هذا اإلطار، معرًبا 
وت��ق��دي��ره لجهود  ع��ن ش��ك��ره 
المهندسين الذين أنجزوا هذا 

العمل .
ودع������ا رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة 
ال��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي ال��م��رك��ز إل��ى 
أجل  من  الجهود  بذل  مواصلة 
ما  إن  باعتبار  وط��ن��ه��م،  أب��ن��اء 
ي��ق��وم��ون ب���ه إل����ى ج��ان��ب أن��ه 
واجبهم أيًضا هو عمل إنساني، 
االهتمام  ض���رورة  إل��ى  مشيرا 
المساعدة،  الطبية  بالعناصر 
توفير  ع��ل��ى  بالعمل  وت��أك��ي��ده 
واإلي��واء  العزل  لمراكز  األدوي��ة 
المستعصية  لأمراض  وكذلك 

األخرى.

أجرى وزير الداخلية المكلف عميد “بشير 
تفقدية  زي��ارة  الماضي؛  األح��د  يوم  األمين” 
في  األمنية  والمتابعة  المعلومات   لمكتب 
طرابلس. التقى خاللها مدير المكتب عميد 

فوزي غيث.
ال��زي��ارة،  خ��الل  المكلّف  ال��وزي��ر  وأش���اد 
بالجهود التي يقوم بها رئيس وأعضاء المكتب 
المطلوبين  وض��ب��ط  ال��ق��ض��اي��ا  متابعة  ف��ي 
داعًيا  حيالهم،  القانونية  اإلج��راءات  واتخاذ 
بمستوى  لالرتقاء  الجهود  من  المزيد  لبذل 

العمل األمني بوزارة الداخلية.

وزارة  وك����ي����ل  اّط�����ل�����ع 
الفنية  ل��ل��ش��ؤون  الداخلية 

فرج اقعيم،
جهازي  عمل  آلية  على 
واألدل��ة  القضائية  الخبرة 
ال��ج��ن��ائ��ي��ة، وال��م��ش��ك��الت 
والمعوقات التي تواجه سير 

عملهما.
أت���ى ذل���ك ف��ي اج��ت��م��اع 
عقده أقعيم اإلثنين، مع كل 
من: مدير عام مركز بنغازي 

ال��ع��ري��ب��ي،  فتحية  ال��ط��ب��ي 
ورئ���ي���س ج��ه��از ال��م��ب��اح��ث 
ال��ج��ن��ائ��ي��ة ق���در ال��خ��ض��ر، 
وم����دي����ر ج���ه���از ال��خ��ب��رة 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ف����رع ب��ن��غ��ازي 
وم��دي��ر  ال��ب��رغ��ث��ي،  محمد 
لتحليل  زه���ر  اب���ن  م��رك��ز 

السموم محمود الزهاوي.
بصيانة  اق��ع��ي��م  ووّج�����ه 
القضائية  ال��خ��ب��رة  مبنى 
ب��ش��ك��ل م��س��ت��ع��ج��ل، وم���ده 

واآلالت  المكتبي  ب��األث��اث 
ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ب��ال��ع��م��ل 
تعد  التي  واللوازم  الجنائي 
عملهم  ف��ي  للبدأ  ساسية 

بشكل رسمي.
كل  ب��ت��وف��ي��ر  أذن  ك��م��ا 
اح���ت���ي���اج���ات م���رك���ز اب���ن 
زه����ر ل��ت��ح��ال��ي��ل ال��س��م��وم 
لتلقي  ليعود  وال��م��خ��درات 
ع��ي��ن��ات ال��س��م��وم وم��زاول��ة 

عمله المناط به.

عقدت وزارة الصحة في مقرها 
طارًئا  اجتماًعاً  طرابلس،  بمدينة 
ال�����وزارة " سمير  ب��رئ��اس��ة وك��ي��ل 
الحالي  ال��وض��ع  لمتابعة  ك��وك��و" 
كافة  وت��وح��ي��د  ك��ورون��ا،  لجائحة 

الجهود واإلمكانيات لمجابهتها .
وأف������اد ال��م��ك��ت��ب اإلع���الم���ي 
الرسمية  الصفحة  عبر  ب��ال��وزارة 
للوزارة ان االجتماع الطارئ، انعقد 
والمكاتب  اإلدارات  كافة  بحضور 
وجهاز اإلسعاف والطوارئ لرصد 
فيها،  العمل  وسير  المراكز  وضع 
تقديم  ت��ع��ي��ق  ال��ت��ي  وال��م��ش��اك��ل 

الخدمة لمصابي فيروس كورونا.
وكيل  م��ع  المجتمعون  ون��اق��ش 
ال�������وزارة، اإلج�������راءات ال��م��ال��ي��ة 
ووض��ع  ال��ع��زل  بمراكز  للعاملين 

األكسجين وانسيابية التزويد به.
ال��وزارة " سمير  وأص��در وكيل 
اإلداري��ة  للشؤون  تعليماته  كوكو" 

وإدارة  ال��ط��وارئ  وإدارة  والمالية 
صرف  بمتابعة  الطبية،  الشؤون 
وقت  ب��أس��رع  المالية  المكافآت 
تسديد  يعيق  ما  وتقديم  ممكن، 

المكافآت.
إدارة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  وش��م��ل��ت 
مراكز  كافة  لمراجعة  التفتيش 

العزل و الفلترة على مستوى ليبيا 
وتقديم كافة البيانات التي تشمل 
لتسهيل  ال��دق��ي��ق��ة  اإلح���ص���اءات 
ت��س��ي��ي��ر أع��م��ال��ه��ا، ع����الوة على 
األكسجين  وضع  بشأن  التباحث 
إدارة  وتكليف  المراكز  كافة  في 
بمتابعة  وال��ط��وارئ  المشروعات 
الملف، وحل كافة المختنقات التي 
األكسجين  تزويد  انسيابية  تعيق 
أكانت لوجستية أو مالية، وتقديم 
لعرضها  اإلم�������دادات  ي��ع��ي��ق  م���ا 

وإيجاد الحلول المناسبة لها. 

علي  الصحة  وزي��ر  ق��ام 
الزناتي يوم األحد الماضي، 
بزيارة إلى المركز الوطني 
ل�����أورام ب��ب��ن��غ��ازي رف��ق��ة 
العوامي،  حاتم  المستشار 
سّير  على  للوقوف  وذل��ك 

العمل بالمركز.
الصحة  وزارة  وق��ال��ت 

ع����ب����ر ص���ف���ح���ت���ه���ا ع��ل��ى 
تأتي  الزيارة  إن  فيسبوك؛ 
ف���ي إط����ار اه��ت��م��ام وزي���ر 
األورام  بمرضى  الصحة 
وبعد  البالد  ربوع  بمختلف 
من  ب��ع��دد  المركز  تجهيز 
الخاصة  الحديثة  األجهزة 
من  وال��ذي  األورام،  بعالج 

خاللها سيُحسن من جودة 
يقدمها  ال��ت��ي  ال��خ��دم��ات 

للمرضى.
المركز  أن  إل���ى  يُ��ش��ار 
بنغازي؛  ل���أورام  الوطني 
من  المرضى  عليه  يتوافد 
شرًقا  ال��ب��الد  رب��وع  جميع 

وغرًبا وجنوًبا. 
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لها  تتعرض  التي  االع��ت��داءات  تتواصل 
منظومة النهر الصناعي الحساونة - سهل 
الجفارة من أعمال سرقة وتخريب تطال 

حقول آبار المياه.
وأف�����اد ج��ه��از ال��ن��ه��ر ال��ص��ن��اع��ي ب��أن 
الماضي  األح��د  ي��وم  طالت  االع��ت��داءات 
بالخط  الجنوبي  بالحقل   )079( البئر 
)C3( الذي كان قبل االعتداء من ضمن 
أعلى  ضمن  أيضاً  ويعتبر  المنتجة  اآلبار 
اليومي  إنتاجه  إنتاجية حيث يصل  اآلبار 
من  مكعب  متر   )5.000( من  أكثر  إلى 
االعتداء  تم  أنه  إلى  الفتا  يومياً،  المياه 

على البئر )241( األسبوع الماضي.
االع��ت��داءات  ه��ذه  أن  الجهاز  وأض���اف 
لكتيبة  تام  وغياب  عجز  ظل  في  تحدث 
حماية المشروع المتواجدة بالحقول رغم 

الدعم الممنوح لها من قبل الجهاز.
وأكد الجهاز أن هذه االعتداءات أصبحت 
وانقطاع  بالكامل  المنظومة  بانهيار  تهدد 
ال��م��ي��اه ع��ل��ى أغ��ل��ب ال��م��دن وال��م��ش��اري��ع 
مياه  من  إمدادها  مصدر  التي  الزراعية 
ما  الجفارة  سهل   – الحساونة  منظومة 
لم تتدخل الجهات المعنية لحماية حقول 

اآلبار وردع المخربين وبشكل عاجل. 

نفيدكم بصدور االمر رقم 2021/146  
م��ؤم��ن علي  اس��ام��ة  الطلب /  م��ق��دم  ب��اس��م 

مبارك
ال���ص���ادر م���ن م��ح��ك��م��ة ج��ن��وب ب��ن��غ��ازي 

االبتدائية والقاضي منطوقه
"بأعتبار الصك المصدق رقم 23934 
-219-15916  ( رق���م  ح��س��اب  م��ن 
فرع  الوطني  التجاري  بالمصرف   )105
مجمع بنغازي التجاري مبلغ وقدره خمسة 
شركة   / لصالح  دي��ن��ار،  وستمائة  االف 
في  النفطية  للخدمات  الذهبية  الشرارة 

حكم العدم ."

نفيدكم بصدور االمر رقم 2021/147  
م��ؤم��ن علي  اس��ام��ة  الطلب /  م��ق��دم  ب��اس��م 

مبارك
ال���ص���ادر م���ن م��ح��ك��م��ة ج��ن��وب ب��ن��غ��ازي 

االبتدائية والقاضي منطوقه
"بأعتبار الصك المصدق رقم 23935 
-219-15916  ( رق���م  ح��س��اب  م��ن 
فرع  الوطني  التجاري  بالمصرف   )105
مجمع بنغازي التجاري مبلغ وقدره خمسة 
شركة   / لصالح  دي��ن��ار،  وستمائة  االف 
في  النفطية  للخدمات  الذهبية  الشرارة 

حكم العدم ."

جهاز النهر ُيحذر من انهيار المنظومة 
بالكامل بعد استمرار االعتداءات على 

منظومة الحساونة - سهل الجفارة 

وزير النفط والغاز ُيشارك في االجتماع الوزاري لتحالف أوبك +

وزير العمل: إحصائيات البطالة في ليبيا ونسبها 
غير دقيقة وجاري حصرها اآلن

منتدى اقتصادي لتعزيز الشراكة التجارية بين ليبيا وألمانيا

احتيتة: شركة الخليج العربي للنفط ال يمكنها االستمرار في اإلنتاج بشكل طبيعي

اعدام صك اإلعالن عن موعد عودة حركة الطيران بمطار األبرق

والغاز  النفط  وزي��ر  ش��ارك 
"م��ح��م��د أم��ح��م��د ع����ون" في 
التاسع  ال�����وزاري  االج��ت��م��اع 
عشر لتحالف "أوبك +" الذي 
عقد يوم األحد الماضي عبر 

الدائرة االفتراضية.
االجتماع  واستعرض  ه��ذا 
حيث  من  النفط؛  سوق  حالة 
ومستوى  والطلب  اإلم��دادات 
المخزون، وراجع مدى التزام 
ال���دول األع��ض��اء ف��ي إع��الن 
ال��ت��ع��اون ب��م��ع��دالت اإلن��ت��اج 

المتفق عليها.
زي��ادة  المجتمعون  وق���رروا 

معدل إنتاج النفط للمجموعة، 
كل  برميل  ألف  بمعدل 400 
أغسطس  م��ن  اع��ت��ب��اًرا  شهر 
2021 حتى يستنفذ المتبقي 

عليه  المتفق  التخفيض  م��ن 
في أبريل 2020.

االتفاق  تجديد  ق��رروا  كما 
ال��م��ب��رم ف��ي أب��ري��ل 2020 

 ،2022 ديسمبر  نهاية  حتى 
اإلنتاج  م��ع��دالت  تعديل  بعد 

المرجعية في مايو 2022.
السوق  استقرار  ولضمان 
المجتمعون  ق��رر  النفطية، 
اس��ت��م��رار ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات 
حالة  لمراقبة  شهرية  وزاري��ة 
ال���س���وق وت���ع���دي���ل م��ع��دالت 
لزم  إذا  عليها  المتفق  اإلنتاج 

األمر.
أن  بقرار  االجتماع  وأختتم 
يكون االجتماع الوزاري القادم 
سبتمبر   01 ي��وم  للتحالف 

 .2021

علي  والتأهيل،  العمل  وزي��ر  قال 
تنشر  التي  اإلحصائيات  إن  العابد، 
ونسبها،  ليبيا  في  للبطالة  باألرقام 
إياها  واص��ًف��ا  دق��ي��ق��ة،  غير  تعتبر 

بالمتضاربة.
وأرج�����ع وزي�����ر ال��ع��م��ل، ذل��ك 
كنتيجة لالنقسام السياسي الذي 

تعرضت له البالد خالل السنوات 
الماضية.

العابد، أكد أن العمل جار اآلن، من 
الوزارات  بعد توحيد  خالل الحصر 
عبر  المسؤولة،  والجهات  والهيئات 
المنظومات  وربط  البيانات  توحيد 

مع األجهزة األخرى العاملة.

ال��ت��ق��ى م��دي��ر م��ك��ت��ب ش��ؤون 
ديوان وزارة االقتصاد والتجارة، 
ال���ص���دي���ق ال���ل���ب، م���ع ال��ق��ائ��م 
لدى  األلمانية  السفارة  بأعمال 
ليبيا، ديفيد جوديتش؛ لمناقشة 
أوجه التعاون المشترك، وتعزيز 

االقتصاد المحلي.
اللقاء  خالل  اللب  تطرق  كما 
منتدى  ت��ن��ظ��ي��م  إم��ك��ان��ي��ة  إل���ى 
اقتصادي مشترك؛ بهدف تطوير 
االقتصاد الليبي وإبرام شراكات 

بين الطرفيْن .

وش����دد ال��ل��ب ف��ي االج��ت��م��اع 
إج���راءات  تسهيل  ض���رورة  على 
ال���ح���ص���ول ع���ل���ى ال���ت���أش���ي���رة 

األلمانية.
وزي���ر  ت��ع��ل��ي��م��ات  أن  م��ب��ي��ن��اً 
االق���ت���ص���اد م��ح��م��د ال��ح��وي��ج 

تضمنت التوصيات بشأن تسهيل 
إج�������راءات ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن من 

الشركات األلمانية في ليبيا.

الله  فضل   / السيد  ص��رح 
ع��ي��س��ى اح��ت��ي��ت��ة رئ��ي��س لجنة 
العربي  الخليج  بشركة  االدارة 
ال��وض��ع  ع��ل��ى  تعقيبا  ل��ل��ن��ف��ط 
ال���ذى تمر به  ال��ح��رج  ال��م��ال��ي 

الشركة بالتصريح التالي :- 
العربي  الخليج  ش��رك��ة  ان 
بمهامها  ت��ق��وم  وه���ي  ل��ل��ن��ف��ط 
وجه  اكمل  على  اعمالها  وتنفذ 
رغ����م ال���ظ���روف وال��ت��ح��دي��ات 
بمستويات  ، ووصلت  المختلفة 
أبنائها  سواعد  بفضل  مرتفعة 

وجهودهم.
تستطيع  ال  الشركة  ان  اال 
االس�����ت�����م�����رار ب��������دون ت���وف���ر 

الالزمة  والنقدية  الميزانيات 
أن  ح��ي��ث  أع��م��ال��ه��ا،  لتسيير 
ب��دون  أعمالها  ت��ؤدي  الشركة 
أعوام  ميزانيتي  تسييل  يتم  أن 
رتب  مما   ، و2021   2020
ت��راك��م ال���دي���ون واالل��ت��زام��ات 
الغيار  وق��ط��ع  م��ع��دات  ون��ق��ص 

المطلوبة لالنتاج والصيانة .
المالي  الوضع  لهذا  ونتيجة 
ال���ح���رج وت��ف��اق��م ال��م��ط��ال��ب��ات 
المالية، فإن الشركة ال يمكنها 
االس��ت��م��رار ف��ي اإلن��ت��اج بشكل 
المالي  ال��وض��ع  وأن   ، طبيعي 
الشركة  تنفيذ  يعيق  ال��ح��رج 

وأعمالها.

عن  األب��رق  مطار  إدارة  أعلنت 
م��وع��د اس��ت��ئ��ن��اف ال���رح���الت في 
غضون أسبوعين عقب انتهاء عطلة 

العيد األضحى المبارك.
ه��ذا وج��اء إع��الن ذل��ك عقب 
اجتماع عقد يوم األحد الماضي 
ب��ح��ض��ور رؤس������اء ال��ب��ل��دي��ات، 
األب��رق،  لمطار  ال��ع��ام  وال��م��دي��ر 

وع��ض��و م���ن م��ج��ل��س ال���ن���واب، 
األفريقية،  إدارة  مجلس  وعضو 
ومدير العمليات بشركة المناولة 

بنغازي.
وتم االتفاق على تسيير الرحالت 
ع��ب��ر ش���رك���ة ال��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة 
األبرق ومطار  األفريقية من مطار 

معيتيقة بمدينة طرابلس. 
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متابعات

بحضور المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب الليبي

القاهرة تشهد ندوة بعنوان "مجلة الليبي.. وطن الثقافة وثقافة الوطن”
الديوان - عبد السالم الزغيبي

الشهر  منتصف  القاهرة  بمدينة  اختتمت 
الجاري فعاليات الدورة ال�52 لمعرض القاهرة 
الدولي للكتابوذلك بمشاركة ليبية متميزة حيث 
تواجدت الدولة الليبية ممثلة في وزارة الثقافة 
والتنمية المعرفية من خالل جناحين أحدهما 
الثقافة  وزارة  منشورات  فيه  وعرض  للعرض 
خالل السنتين الماضيتين وجناح آخر خصص 
للبيع وعرضت فيه منشورات دور النشر الليبية 
المختلفة، كما تواجدت عدة دور نشر ليبية في 
أخرى  ودور  المعرض  في  بها  خاصة  أجنحة 
تواجدت من خالل عرض كتبها في أجنحة دور 

نشر مصرية.
من  الثقافية  الفعاليات  إقامة  لعدم  ونظرا 
أمسيات وندوات وحفالت توقيع داخل المعرض 
بسبب االحتياطات المتخذة لمنع انتشار وباء 
العام  لهذا  المعرض  دورة  كورونا فقد شهدت 
الليبي  لمجلة  الفتاً  وحضورا  متميزة  مشاركة 
الخدمات  مؤسسة  ع��ن  ال��ص��ادرة  الثقافية 
االعالمية بمجلس النواب الليبي، فقد أقيمت 
الجاري  يوليو  شهر  من  التاسع  السبت  مساء 
“مجلة  عنوان  تحت  الليبي  مجاة  ح��ول  ن��دوة 

الليبي.. وطن الثقافة وثقافة الوطن”.
العاصمة  القاهرة بوسط  أتيلية  وأستضاف 
وتنظيم  برعاية  أقيمت  التى  الندوة  المصرية 
وهي  والتوزيع  والنشر  للطباعة  الجابر  دار 
في  المشاركة  الليبية  النشر  دور  اب��رز  إح��دى 

الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
الليبي  بمجلة  التعريف  ال��ن��دوة  وت��ن��اول��ت 
الخدمات  مؤسسة  ع��ن  ال��ص��ادرة  الثقافية 
والتى  الليبي،  ال��ن��واب  بمجلس  اإلع��الم��ي��ة، 

تصل هذا الشهر إلى عددها 31 بعد صدور 
متواصل شهرًيا منذ عددها األول الصادر في 

شهر يناير 2019.
بليحق  الله  المنصة السيد عبد  جلس على 
المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي 
والدكتور الصديق بودوارة رئيس تحرير مجلة 
دار  صاحب  جابر  ب��ن  علي  واالس��ت��اذ  الليبي 

الجابر للطباعة والنشر.
منوها  الندوة  جابر  بن  على  االستاذ  وقدم 
بأهمية وجود مجلة ثقافية في الوقت الراهن 
على  نجاح  من  الليبي  مجلة  حققنه  ما  وال��ى 
الدكتور  أم��ا  وال��ع��رب��ي،  المحلي  المستويين 
مجلة  ع��ن  نبذة  ق��دم  فقد  ب���ودوارة  الصديق 
طيلة  واستمرارها  تأسيسها  وظ��روف  الليبي 
عمرها  من  م��رت  التى  سنوات  الثالث  فترة 
ادب��اء  من  المجلة  مع  المتعاونين  كل  شاكرا 

وكتاب ساهموا في إثراء صفحاتها.
وفي كلمته في افتتاح الندوة تحدث السيد 

عبدالله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس 
الليبي عن أهمية الدور الذي تقوم به  النواب 
النواب  بمجلس  االعالمية  الخدمات  مؤسسة 
مؤكدا  مكوناتها  كافة  عن  نبذة  مقدما  الليبي 
ان مشروع المؤسسة هو مشروع وطن ينهض 
من خالل الثقافة واإلعالم الذي يقدم الحقائق 
االقصاء  خطاب  عن  بعيدا  المجتمع  ويبني 
بها  نحتفي  التى  الليبي  مجلة  وما  والكراهية 
وب��ره��ان عن صدق  ال��ن��دوة اال دليل  في ه��ذه 

الخطاب الثقافي وأهميته في بناء المجتمع.
ال��ق��اص حسين  م��ن  م��داخ��ل��ة  اول  وك��ان��ت 
المالكي رئيس تحرير جريدة صدى البرلمان. 
مجلة  تحرير  رئيس  من  كانت  مداخلة  وثاني 
ادب ونقد المصرية االستاذ عيد عبد الحميد. 
فتحي  الصحفي محمد  تبعها مداخالت من/ 
الشريف مدير تحرير صحبفة الموقف الليبي، 
ود.عبد الحميد جبريل عضو الهيئة التأسيسية 
الحوفي  علي  والصحفي  الدستور.  لصياغة 

وشاركت  حسن،  محمد  الصحفي  والمخرج 
مجلة  تجرير  مدير  الشريف  س��ارة  االس��ت��اذة 

الليبي بمداخلة بواسطة االنترنت.
بالشأن  المهتمين  من  عدد  الندوة  وحضر 
العشري  دينا  د.  بينهم/  من  واالدب��ي  الثقافي 
االفريقية  ال���دراس���ات  مجلة  تحرير  رئ��ي��س 
الشاعر/  حميد،  بن  معتز  الكاتب  والعربية، 
حمزة الحاسي، د. زياد علي، د. حنان الصغير 
عبد  الزاوية،  بجامعة  الحديث  االدب  استاذة 
الناصر الدنشاوي مدير اتيلية القاهرة، فتحي 
واالعالمية  ال��ك��ون،  دار  ص��اح��ب  عيسى  ب��ن 
المسوري،  الحسين  والكاتب  العجيلي،  مريم 

والصحفي علي الهاللي.
من  لعدد  توقيع  حفل  اقيم  ال��ن��دوة  وعقب 
اإلصدارات الليبية الجديدة من إصدارات دار 
الجابر للطباعة والنشر التى تعرض ألول مرة 
خالل دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب في 

دورته 52.



اختتام أعمال المؤتمر الوطني السنوي لمكافحة الجريمة في ليبيا بإصدار 21 توصية
أوص����ى ال��م��ؤت��م��ر ال��وط��ن��ي 
السنوي لمكافحة الجريمة في 
ختام  في  توصية،   21 ليبيا، 
أع��م��ال��ه ي���وم األرب���ع���اء ال��راب��ع 
الجاري  يوليو  شهر  من  عشر 
انعقدت  والتي  بنغازي،  بمدينة 
تحت شعار " نحو مجتمٍع آمن 

ودولة مستقرة".
وخ��لُ��ص ال��م��ؤت��م��ر - ال��ذي 
أقيم بقاعة المؤتمرات بجامعة 
 - ب��ن��غ��ازي  بمدينة  ق��اري��ون��س 
على  العمل  إل��ى  ال��دع��وة  إل��ى 
إصدار تشريع خاصٍ  بالجرائم 
 ،" خ��اص  قانون   " اإللكترونية 
اتفاقيات  إب���رام  على  والعمل 
دول���ي���ة ت��ت��ع��ل��ق ب��االخ��ت��ص��اص 
شبكة  ل���ج���رائ���م  ال��ق��ض��ائ��ي، 
اإلنترنت   " الدولية  المعلومات 
الجنائية  القوانين  وتحديث   ،"
ال��م��وض��وع��ي��ة ب��م��ا ي��ت��ن��اس��ب 
م���ع خ��ص��وص��ي��ات ال��ج��رائ��م 

اإللكترونية.
من  باالستفادة  أوص��ى  كما 
المتعلقة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��وان��ي��ن 
بالجريمة اإللكترونية، وإصدار 
قانون حديث لمكافحة الفساد 
صور  ك��اف��ة  ث��ن��اي��اه  بين  يجمع 
واإلداري  ال���م���ال���ي  ال���ف���س���اد 
العشوائية  وينُهي  وغيرهما، 
المتعاقبة  القوانين  سلسلة  في 

والمتناثرة.
إج��راء  إل��ى  المؤتمر  ودع���ا 
بحٍث متكامٍل حول كيفية تغيير 
وتطوير " نظام العدالة الجنائية 
ف���ي ل��ي��ب��ي��ا " وف����ق م��ؤش��رات 

الجريمة واتجاهاتها .
الحاجة  على  المؤتمر  وأك��د 
إلص��دار  الماسة  المستقبلية 
تشريعات الزمة، لتكييف العملة 
الرقمية تكييًفا قانونًيا مناسًبا، 
مع األخذ في االعتبار متطلبات 
ال����وع����ي، وم����وق����ف م��ص��رف 
ال��ت��داول  م��ن  ال��م��رك��زي  ليبيا 

المستقبلي المحتمل لها.
وشّدد المؤتمر في توصياته 
ع��ل��ى ت��ج��ري��م ف��ع��ل االخ��ت��الس 
الخاص  الموظف  م��ن  ال��واق��ع 
ِغ��رار نص  على  بنص ٍ صريٍح 
اخ���ت���الس ال���م���وظ���ف ال���ع���ام، 
ال��رق��اب��ة  دور  ع��ل��ى  وال��ت��أك��ي��د 
الجرائم  متابعة  في  والفضاء 
القوانين  وتعديل  االقتصادية 

الجنائية بما يتوافق مع الجرائم 
االقتصادية.

وط��ال��ب ال��م��ؤت��م��ر ب��ض��رورة 
األسري  للتوجيه  مراكز  إنشاء 
الليبية  األس���ر  تأهيل  إلع���ادة 

واالهتمام بقضاياهم.
بسرعة  المؤتمر  اقترح  كما 
وتمكين  لتأهيل،  مراكز  إنشاء 
التوعية،  برامج  عبر  الشباب 
ووضع تصورات لبرامج تنموية 

هادفة لهم.
ال��ت��وص��ي��ات على  وش����ددت 
تعبوي  م��ق��رر  وض���ع  ض����رورة 
ي��ت��ن��اس��ب وال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة 
التوعية  أج��ل  م��ن  ال��دراس��ي��ة، 
المواطنة  قيم  وغ��رس  األمنية 
ب��وض��ع خطط  ك��م��ا ط��ال��ب   ،
عالجية ووقائية تتالزم مع بناء 
معرفي  سلوكي  ع��الج  برنامج 
ل��م��ع��ال��ج��ة م��رت��ك��ب��ي ج��رائ��م 
التقليدي  الجنسي  ال��ت��ح��رش 

واإللكتروني معا.

توصياته  في  المؤتمر  ودعا 
النفسية  الدراسات  إجراء  إلى 
لحاالت مرتكبي الجرائم، وذلك 
م��ن أج��ل ع��الج االض��ط��راب��ات 
ال��ن��ف��س��ي��ة ع���ن ط��ري��ق م��راك��ز 

التأهيل.
توصية  المؤتمر؛  اقترح  كما 
يرغبون  م��ن  إلخ��ض��اع  ت��دع��و 
الشرطة  هيئة  إلى  باالنتساب 
وال��ج��ه��ات األم��ن��ي��ة، إلج���راء 
النفسي ضمن شروط  الكشف 
مع  المؤسسات،  بهذه  قبولهم 
هذا  في  دوري���ٍة  متابعٍة  وج��ود 

الشأن.
باالستعانة  المؤتمر  وأوصى 
التقنية  كليات  خريجي  ببعض 
وذلك  األمني،  القطاع  لفائدة 
م���ن أج���ل ت��أه��ي��ل��ه��م ك��ض��ب��اٍط 
وظيفة  لممارسة  القطاع  بهذا 

الضبط القضائي اإللكتروني.
إدارة  ب��إن��ش��اء  أوص���ى  ك��م��ا 
تكون  الداخلية؛  ب���وزارة  عامة 
الجرائم  بمكافحة  متخصصة 
بوزارة   – ويقابلها  اإللكترونية 
ومحاكم  عامة  نيابة   – العدل 

متخصصة بهذه الجرائم.
إنشاء  إل��ى  المؤتمر  ودع���ا 
الجنائية  بالعلوم  خاص  مركز 
تلحق  أن  على  واالجتماعية، 
العلوم  أك��ادي��م��ي��ة  م��ع  تبعيته 

7 متابعات
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لجنة البيوع الجمركي تنهي إخالء الحضيرة 
الجمركية قنفودة من البضائع والحاويات 

إعالن عن الدعوة إلى انتخاب الجمعية العمومية 
لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي

تعلن الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي

وفقًا لآللية المعمول بها لدى اللجنة المشرفة على االنتخابات واستنادا على 
القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010 كاألتى:

اللجنة املشرفة على . 1 املعد من قبل  النموذج  انتخابات جلان الشعب بتعبئة  الترشح يف  يتقدم كل من يرغب 
مبقر  2021/8/24م  املوافق  الثالثاء  يوم  حتي  2021/8/11م  املوافق  االربعاء  يوم  من  اعتباراً:  االنتخابات 
اللجنة املشرفة بغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي مبنطقة البركة - شارع بن شتوان بجانب مسجد 

بوغولة - أثناء فترة الدوام الرسمي وذلك حسب املدة املنصوص عليها بالقانون التجاري 23 لسنة 2021م
املوافق . 2 اخلميس  يوم  حتي  2021/8/29م  املوافق:  االحد  يوم  من  اعتباراً  االنتخابية  العملية  تبدأ 

2021/9/2م حسب اجلدول الزمني املعد من قبل اللجنة املشرفة على االنتخابات للمرشحني التي تنطبق 
عليهم الشروط واألحكام املقررة قانونًا لعضوية جلان الشعب مبوجب إيصال االستالم خالل املدة املنصوص 

عليها يف اإلعالن.
التجارة . 3 غرفة  مبقر  املتواجدة  االنتخابية  العملية  على  املشرفة  اللجنة  مع  واالستفسار  للتواصل 

والصناعة والزراعة - بنغازي مبنطقة البركة - شارع بن شتوان بجانب مسجد بوغولة - أثناء فترة 
الدوام الرسمي.

عن فتح باب الترشح النتخابات اجلمعية العمومية عمالً بقرار السيد وزير االقتصاد والتجارة رقم )192( لسنة 2021.

بنغازي  الجمركي  البيوع  لجنة  رئ��ي��س  أك��د 
الحضيرة  عن  المسؤول  الفيتوري  عطية  العقيد 
بالحضيرة  العمل  من  االنتهاء  قنفودة  الجمركية 
الجمركية قنفودة، الفًتا إلى أن آخر حاوية خرجت 

من الحضيرة تخص شركة الواحة النفطية.
بنغازي  الجمركي  البيوع  لجنة  رئيس  وأوضح 
كافة  ق��دم  النفطية  ال��واح��ة  شركة  م��ن��دوب  إن 
المعدات  الدالة على ملكيتها وقيمة  المستندات 
بهذه الحاوية والتي تصل إلى خمسة مليون دينار 

.
إج���راءات شركة  م��ن  االنتهاء  بعد  أن��ه  وذك��ر 
على  التفتيش  أعمال  انهينا  قد  نكون  ال��واح��ة، 
كامل الحاويات التجارية وتسليمها ألصحابها مع 

المحافظة على بضائع الدولة والمواطنين .
ولفت إلى أنه تم إنهاء كافة اإلجراءات حسب 
قسم  من  إلينا  الصادرة  والتعليمات  التشريعات 
للشؤون  العامة  ب��اإلدارة  الجمركية  البيوع  لجنة 
العاملين  ق��ام  التفتيش  عملية  وعقب  الفنية، 
بالشركة الليبية للمواني بنقل الحاويات وتسليمها 

ألصحابها .
يشار إلى أنه بعد االنتهاء من عملية التسليم 
تم تكريم أعضاء اللجنة الذين ساهموا في إتمام 
"امراجع ضانة"  العقيد  ومنهم  اإلج��راءات،  هذا 
الذي تقاعد من العمل بعد قضاء أكثر 35 عام 

في خدمة الميناء . 
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عميد بلدية االبيار يستقبل النائب األول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية

اجتماع هام إلعداد مقترح مشاريع بلدية اجدابيا لعام 2021 واستكمال المشاريع المتعثرة

البدء بالحملة االستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة الخمس

االبيار  بلدية  عميد  أستقبل 
السيد امحمد ربيش القطراني 
حكومة  لرئيس  األول  النائب 
الوحدة الوطنية والوفد المرافق 
وبحضور  االب���ي���ار  ب��ب��ل��دي��ة  ل��ه 
االب��ي��ار  السكري  م��رك��ز  م��دي��ر 
لوضع  وذل��ك  العوامي  د.سعد 
الوطني  للمركز  االساس  حجر 
لمكافحة مرض السكري بلدية 
بلدية  أق��ام��ت  ح��ي��ث  االب���ي���ار 
بوضع  ترحيبيا  احتفاال  االبيار 
مرضى  للمركز  االساس  حجر 

 ، االبيار  بلدية  داخل  السكري 
قد  البلدية   عميد  كلمة  وف��ي 
النائب  الكرام  بالضيوف  رحب 

االول لرئيس الحكومة  والوفد 
التخطيط  ووزي��ر  له  المرافق 
أ.ف��اخ��ر ب��وف��رن��ه وأب����دء دع��م 

المشروع  لهذا  المطلق  البلدية 
الذي يخدم شريحة كبيرة داخل 
بلدية وخارجها حيث يضم هذا 
المستشفى اكثر من مائة سرير 
للمواطنين  خ��دم��ات��ه   سيقدم 
بإذن لله داخل البلدية وخارجها 
وق���د أوص����ى ع��م��ي��د ال��ب��ل��دي��ة 
تبدأ  بأن  المنفذة  الشركة  من 
بإنشاء المركز بعد وضع حجر 
األساس دون تعطيل كما حصل 
المتوقفة  السابقة  بالمشاريع 

االن .

ع���ق���د ال���س���ي���د ع��م��ي��د 
اجتماعه  اج��داب��ي��ا  بلدية 
الطارئ مع السادة مراقبي 
المراقبات ومدراء المكاتب 
والشركات واالجهزة ببلدية 
معالي  ب��ح��ض��ور  اج��داب��ي��ا 
وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ب��ح��ك��وم��ة 

الوحدة الوطنية 
وب�����داء ه����ذا االج��ت��م��اع 
وعلى  بالحضور  بالترحيب 
التعليم  راسهم معالي وزير 
محمد  م��وس��ى  ال���دك���ت���ور 

المقريف 
وأك������د ال���س���ي���د ع��م��ي��د 
ال���ب���ل���دي���ة ع���ل���ى ض�����رورة 
ال��س��ادة منسقي  اض��ط��الع 
القطاعات ومدراء المكاتب 
اتجاه  ب��دوره��م  واألج��ه��زة 
م��دي��ن��ة اج��داب��ي��ا وت��ح��دث 
ع��ن أس��ب��اب ال��دع��وة لهذا 
التعجيل  وه���و  االج��ت��م��اع 
الميزانيه  مقترح  ب��أع��داد 
لمشاريع   2021 ال��ع��ام 
ال���ب���ل���دي���ة ح���ي���ث ات��ي��ح��ت 
اجدابيا  لبلدية  ال��ف��رص��ة 
بأن تكون لها االولوية لدى 
حكومة الوحدة الوطنية في 
الجديدة  المشاريع  انشاء 
واس���ت���ك���م���ال ال��م��ش��اري��ع 

المتعثرة
وتحدث معالي الوزير عن 
كافة  لتنسيق مع  استعداده 
مسؤولي  أم���ام  ال�����وزارات 

وصولهم  لتسهيل  البلدية 
واجتماعهم مع وزرائهم 

عدة  قد عقدت  أن��ي  بل 
اج���ت���م���اع���ات وت��واص��ل��ت 
كخطوة  وزارات  ع��دة  م��ع 
االجتماع  لهذا  استباقيه 
حتى نتمكن من تقديم شئ 
يذكر لهذه المدينة واعتبر 
نفسي ممثل بلدية اجدابيا 
وال�����دائ�����رة ال���راب���ع���ة في 
وس��أق��دم  ال����وزراء  مجلس 
ك����ل م����اف����ي وس����ع����ي ف��ي 
المهمة  المشاريع  توطين 
ف��ي م��ي��زان��ي��ة ه���ذا ال��ع��ام 
مقترحاتكم  اع����داد  ب��ع��د 
المستوفية الشروط الفنية 
وات��ف��ق   ، ن��ق��ص  اي  دون 

الحضور على االتي :
إع�����داد  س����رع����ة   -  1
ال���م���ق���ت���رح���ات ال��خ��اص��ة 
اجدابيا  بلدية  بمشاريع 
على أن التتجاوز اسبوع من 

تاريخه .
2 - إحالة كافة المشاريع 
مستوفية  وال��م��خ��ت��ن��ق��ات 
البلدية  واخطار  الشروط 

بصورة منها.
المشاريع  متابعة   -  3
ال��م��ت��ع��ث��رة ف���ي ال�����وزارات 
وع���ل���ى رأس����ه����ا م���ش���روع 
ومشاريع  الدائري  الطريق 

قطاع الصحة .
4 - التأكيد على توطين 
المشاريع الصناعية حسب 
الطبيعة  ال��م��وارد  طبيعة 

واحتياجات البلدية .
بالمواقع  االهتمام   -  5

والمباني األثرية .
ل��ف��ص��ل  ال���س���ع���ي   -  6
والشركات  اإلدارات  كافة 
لها  مكاتب  وفتح  المركزية 
في بلدية اجدابيا بدعم من 
السيد معالي وزير التعليم .
أراض�����ي  ت���وف���ي���ر   -  7

وعلى  للمشاريع  وم��واق��ع 
رأسها مشروع الميناء .

منظومة  ت��ح��دي��ث   -  8
ال���ع���اط���ل���ي���ن ع����ن ال��ع��م��ل 
وفتح  للحكومة  لتقديمها 
المدنية  ل��ل��خ��دم��ة  م��ك��ت��ب 

ببلدية اجدابيا .
وفي نهاية االجتماع شكر 
معالي  ال��س��ي��د  ال��ح��ض��ور 
ص��دره  سعة  على  ال��وزي��ر 
مشاريع  لكافة  ومتابعته 
ال��وزارات  كافة  في  البلدية 
وهذا أن دل انما يدل على 
مواطنيها  بمعاناة  شعوره 
وح����رص����ه ع���ل���ى ان���ت���زاع 
وعود  منطلق  من  حقوقها 
حكومة الوحدة الوطنية له 
وخ���ت���م ال���س���ي���د ع��م��ي��د 
الساعة  االجتماع  البلدية 
صباحا  والنصف  الواحدة 
تنفيذ  ع��ل��ى  ب��ش��دة  م��ؤك��د 

ماورد فيه .

ان���ط���ل���ق���ت ال��ح��م��ل��ة 
للتطعيم  االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
ض����د ف����ي����روس ك���ورون���ا 
استجابة  الخمس  بمدينة 
من  وس��ري��ع��ة  استثنائية 
لمكافحة  الوطني  المركز 
األم���راض الرت��ف��اع معدل 
داخل  بالفيروس  اإلصابة 

المدينة .
االفتتاح  حضر  حيث 
ال���ح���م���ل���ة أع����ض����اء م��ن 
المجلس البلدي الخمس ، 
إدارة الخدمات الصحية ، 
والحرس البلدي بالمدينة 
مدير فرع المركز الوطني 
ل���م���ك���اف���ح���ة األم�������راض 
الخمس والرعاية الصحية 
األول���ي���ة وم��س��ؤول��ي��ن من 

عدة قطاعات .
حيث أعرب الجميع عن 
المبذول  الجهد  تقديرهم 
م����ن ال���م���رك���ز ال��وط��ن��ي 
في  األم����راض  لمكافحة 
و  مكافحة جائحة كورونا 
معه  للتعاون  استعدادهم 
لتنفيذ كل أنشطة المركز 

لمجابهة فيروس كورونا.
ت���س���ت���ه���دف ال��ح��م��ل��ة 
ت��ط��ع��ي��م ح���وال���ي ع��ش��رة 
آالف مواطن من الجرعة 
األول����ى ، وك���ان اإلق��ب��ال 
ج���ي���د وال���ح���م���ل���ة ت��س��ي��ر 
ب���ص���ورة ح��س��ن��ة وف��ري��ق 
يتابعون  ال��م��رك��ز  خ��ب��راء 
سير العمل مع المسؤولين 

بمدينة الخمس .

أمالك  لمصلحة  العامة  ب��اإلدارة  عقد 
الدولة اجتماع بحضور السيد رئيس مجلس 
إدارة المصلحة مع السيد " ابوبكر حامد 
"  عضو المجلس البلدي بني وليد والسيد  
" علي محمد مختار " عن قطاع المرافق 
بالبلدية والسيد " المبروك الغذيوي " من 
مجلس شورى بني وليد وبحضور السيد "  
احمد ارحومة "  عضو مجلس 
ادارة المصلحة والسيد "  عمر 
"  مدير مكتب مصلحة  جلغم 

امالك الدولة بني وليد .
لمناقشة  ج���اء  االج��ت��م��اع 
آليات التنسيق بين المكتب والبلدية وفتح 
اإلشكاليات  بعض  لحلحلة  التعاون  آفاق 
أعمالها  تسيير  تواجههما في سبيل  التي 
التعاون في مجال  آليات  مناقشة  وكذلك 
بالبلدية  اإلداري���ة  الجهات  بعض  توطين 
االهتمام  ذات  ال��م��واض��ي��ع  م��ن  وغ��ي��ره��ا 

المشترك .

واألنابيب  المعدات  من  عدد  وصول 
إل��ى م��خ��ازن ش��رك��ة ال��م��ي��اه وال��ص��رف 
ال���ص���ح���ي ف����ي ط���ب���رق ق����ادم����ة م��ن 
التنسيق  بعد  وذل���ك  البيضاء  مدينة 
طبرق  بلدية  عميد  مابين  واالتصاالت 
وزير  ومعالي  بوالخطابية  فرج  السيد 
بحكومة  ال��م��ائ��ي��ة  ال���م���وارد 
الوحدة الوطنية السيد طارق 
بوفليقة من أجل حل الكثير 
والصرف  المياه  مشاكل  من 
ال��ص��ح��ي ب��م��دي��ن��ة ط��ب��رق 
شركة  ع��ام  لمدير  م��وص��ول  وال��ش��ك��ر 
المهندس  الصحي  وال��ص��رف  المياه 
لكل  لمتابعته  ابولسين  محمود  رفيق 
مشاكل المياه والصرف الصحي ببلدية 

طبرق .
والشكر موصول أيضاً للسيد : فتحي 
ع��ب��دال��ج��واد ال���ذي ت��اب��ع وص���ول ه��ذه 

المعدات من البيضاء الى طبرق .

اجتماع هام لبحت آلية التنسيق بين 
اإلدارة العامة ألمالك الدولة وبلدية       

بني وليد لحلحلة اإلشكاليات 

وصول معدات وأنابيب لمخازن شركة 
المياه والصرف الصحي بطبرق
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وصول أول رحلة قادمة من مطار معيتيقة الدولي لمطار غات

عودة التطعيمات وأدوية السكر إلى مدينة سرت

االنتهاء من تركيب أعمدة الكهرباء بحي المختار بالكفرة

أعضاء اللجنة التسييرية لبلدية إجخرة في زيارة لشركة الراحلة للخدمات النفطية

مركز الفلترة يفرن ُيؤكد بأن حاالت االشتباه وصلت معدالت غير مسبوقة

حطت بمطار غات الدولي 
أول رحلة رك��اب  بعد صدور 
غير  رح��الت  استئناف  ق��رار 
المدير  من  الصادر  مجدولة 
العام لشركة الخطوط الجوية 
لتعليمات  ت��ن��ف��ي��ذاً  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
بحكومة  ال��م��واص��الت  وزي���ر 
الوطنية، وبمجهودات  الوحدة 
غات  لبلدية  البلدي  المجلس 
مجلسي  ف���ي  غ����ات  ون�����واب 
ال���ن���واب وال����دول����ة وأع���ي���ان 
رفع  أج��ل  م��ن  غ��ات  وحكماء 
بلدية  آه��ال��ي  ع��ن  ال��م��ع��ان��اة 

غات.

مقدمة مستقبلي  في  وكان 
وصول الرحلة السيد /عميد 
/ السادة  ،و  المكلف  البلدية 
أع���ض���اء ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 
،والسيد/وكيل ديوان المجلس 
اإلدارات  وم������دراء  ال��ب��ل��دي 
بالبلدية ورئيس مديرية األمن 

غات وأعيان وحكماء غات.
البلدي  ال��م��ج��ل��س  وت��ق��دم 
شكر  ب��ش��ه��ادة  غ���ات  لبلدية 
ل���ل���م���دي���ر ال�����ع�����ام ل��ش��رك��ة 
الليبية على  الجوية  الخطوط 
ال��م��ج��ه��ودات ال��ت��ي ب��ذل��وه��ا 

الستئناف الرحالت

بمتابعة من عميد بلدية 
لفترة  غياب  وبعد  س��رت 
التطعيمات  ع��ودة  طويلة 
و أدوية السكر إلى بلدية 
سرت و ستبدأ الخدمات 
الصحية في توزيعها على 

مستحقيها.
ال��م��راك��ز  و س��ت��س��ت��ل��م 
وال�����وح�����دات ال��ص��ح��ي��ة 
تطعيمات األطفال ، جرعة 
وجرعة  ال����والدة  حديثي 
ستة  وجرعة  أشهر  أربعة 

أشهر وجرعة تسعة أشهر 
إل��ى جرعة  ب��اإلض��اف��ة 
ونصف  وال��س��ن��ة  ال��س��ن��ة 
ب���اس���ت���ث���ن���اء ال���م���رك���ب 

الفيروسي.
العيد  إلج��ازة  ونظرا 
س���ت���ب���اش���ر ال���م���راك���ز 
الصحية  وال����وح����دات 
وال���رع���اي���ة ال��ص��ح��ي��ة 
ت��ط��ع��ي��م��ات األط���ف���ال 
ع��ق��ب ع��ي��د األض��ح��ى 

المبارك.

درن��ه  لميناء  إي��راس��ا  القاطرة  وصلت 
ال��ب��ح��ري م���ن ق��ب��ل ال��ق��وات 
ال��ب��ح��ري��ة وج�����اء ذل����ك بعد 
المستشار  بين  ل��ق��اءات  ع��دة 
ورئ��ي��س  الغيثي  عبدالمنعم 
االركان البحرية وادارة الشركة 

بوفارس  عطية  ال��رب��ان  للموانئ  العامة 
لتفعيل وتشغيل الميناء

"بدر  المحلي  الحكم  وزي��ر  لقرار  بناًءا 
لسنة   )154( رق���م  ال���ت���وم���ي"،  ال���دي���ن 
ال��ح��رس  ف���روع  تبعية  ب��ش��أن  2021م، 

البلدي في كل بلديات ليبيا. 
أوجلة  بلدية  عميد  اجتمع 
برئيس  بترون،  أحمد  السيد 
أوجلة  البلدي  الحرس  جهاز 
المقدم محمد عقيلة، بحضور 
أحمد  السيد  المجلس  عضو 

وزي��ر  ق���رار  على خلفية  وذل���ك  ب��وق��ب��ول، 
محل  القرار  هذا  لوضع  المحلي،  الحكم 

التنفيذ.
ولخضوع الفرع والعاملين به لإلشراف 
ألحكام  وف��ق��اً  البلدية  لعميد  المباشر 
بشأن   2016 لسنة   )1( رق��م  ال��ق��ان��ون 

إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.
ح��ي��ث ت���م ف���ي االج��ت��م��اع ال��م��واص��ل��ة 
والعمل  ال��واس��ع��ة  للحمالت  والتكثيف 
المخالفات،  حيال  الضبطية  باإلجراءات 
والجزارين،  والمطاعم  التجارية،  للمحال 

وغيرها من التجاوزات األخرى.

وصول القاطرة إيراسا 
لميناء درنه البحري

عميد بلدية أوجلة يجتمع برئيس جهاز الحرس 
البلدي لتفعيل قرار تبعية الجهاز للبلدية

خاصا  اهتماما  ال��ب��ل��دي  المجلس  ي��ول��ي 
ب��األح��ي��اء ال��م��ه��ج��رة وت��ق��دي��م ال��م��س��اع��دات 
والكهرباء  ال��م��ي��اه   مشاكل  لحل  الممكنة 

تشجيعا لعودة ساكنيها .
تركيب  من  االنتهاء  تم  اإلط��ار  ه��ذا  وف��ي 
اعمدة الكهرباء واالسالك وتوصيل الكهرباء 
إل���ى ح��ي ال��م��خ��ت��ار ال���واق���ع خ��ل��ف معرض 

الميزران .
العمل   وتكاليف  ال��م��واد  كافة  كانت  وق��د 
السيد وكيل  المجلس فيما اجرى  نفقة  على 
زيارة  الكهرباء  توزيع  دائ��رة  ومدير  الديوان 

تفقدية لموقع هذا العمل

قام صباح يوم األربعاء الرابع 
الجاري  يوليو  شهر  من  عشر 
أعضاء اللجنة التسييرية لبلدية 

إجخرة وهم:
السيد / أيمن أحمد عيسي 
بلدية  مجلس  عضو   _ ال��زوي 

إجخرة. 
عبدالرحمن  حسن  السيد/ 
بلدية  مجلس  عضو   _ حسين 

إجخرة. 
السنوسي  محمد  ال��س��ي��د/ 
بلدية  مجلس  عضو   _ خميس 

إجخرة. 

بزيارة الي مقر اإلدارة العامة 
ل��ش��رك��ة ال���راح���ل���ة ل��ل��خ��دك��ات 
بنغازي  م��دي��ن��ة  ف��ي  النفطية 
ودرع  ت��ق��دي��ر  ش��ه��ادة  لتقديم 
للشركة  ال��ع��ام  المدير  للسيد 

ال��م��ه��ن��دس/خ��ال��د إب��راه��ي��م 
الشريف، علي جهوذه المبذولة 
بالشركة  ال��ن��ه��وض  سبيل  ف��ي 

وتقديم أفضل الخدمات. 
اللجنة  أعضاء  ق��ام  وكذلك 

ال��ت��س��ي��ي��ري��ة ل��ب��ل��دي��ة إج��خ��رة 
وتقدير  شكر  ش��ه��ادة  بتقديم 
مدير   ، يونس  ادري��س  للسيد/ 
إدارة التسويق والمبيعات، علي 

جهوذه المتفانية بالشركة .
السيد  ق��ام  المقابل  وف��ي 
الراحلة  لشركة  العام  المدير 
بتقديم  النفطية  للخدمات 
ألعضاء  وتقدير  شكر  شهادة 
لمجلس  التيسييرية  اللجنة 
بلدية إجخرة علي هذه البادرة 
وال��ل��ف��ت��ة ال��ط��ي��ب��ة وال��ك��ري��م��ة 

منهم. 

ك��ش��ف رئ���ي���س ال��ع��ن��اص��ر 
والفلترة  الفرز  بمركز  الطبية 
العام،  يفرن  مستشفى  داخ��ل 
حاالت  عدد  أن  الحاج"  "عمر 
االشتباه في اإلصابة بفيروس 
غير  معدل  إل��ى  وص��ل  كورونا 
التحذيرات قبل  مسبوق، رغم 

العيد من خطورة االزدحام في 
واألماكن  واألسواق  المصارف 

العامة.
ون��ق��ل ال��م��ك��ت��ب اإلع��الم��ي 
"ال��ح��اج"  ع��ن  للمركز  ال��ت��اب��ع 
العيد  أي��ام  أول  "خ��الل  قوله 
ال���م���ب���ارك، ت������رددت أع����داد 

أع��راض  يشكون  ممن  كبيرة 
لقد  التنفس،  وضيق  اإلصابة 
حذرنا من تفشي هذا المرض 
العدد،  وت��زاي��د  سريع  بشكل 
االلتزام  ضرورة  على  وشددنا 

باإلجراءات االحترازية ".
خطورة  من  "الحاج"  وح��ّذر 

تعاونه  وعدم  المواطن  إهمال 
وع��دم  المعنية  ال��ج��ه��ات  م��ع 

التقيد باإلجراءات الوقائية.
الكوادر  كافة  جهود  وثّمن 
م����ن أط����ب����اء وت���م���ري���ض ف��ي 
المركز، على الرغم من ضعف 

اإلمكانيات.
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تعاَل اآلن

أنا وحدي وَلحدي يترّقب

ودمعي بالمآقي يتصّبب

أنا أعدو ، و أحُذو بدروٍب

ِحذاَء الموِت بحذاٍء ُمدّبب

وأشَتمُّ الوروَد َويا ِلَحّظي

ففوَق اللحِد زهٌر لي ُمَحّبب

َسيرِميِه بإذِن الله َصحبي

ونذَبُل ، ثم باألرِض ُنَهّذب

وأسأُل ! هل سيأتي لَعزائي

ونعيي ، غائٌب ِجدُّ ُمهّذب

فإّني خائٌف ، أخشى عليه

الدموع ، فإنني من ذا ُأعّذب

ل قبَل موتي تعاَل اآلن َقبِّ

فؤاذي كي أطيب وثم فاذهب

تعال اآلن ، يُ�محى َدمع عيني

وإال فإّن عقلّي سوف يذَهب

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

من شارعين 

ليبياتي

■ بقلم: أكرم اليسير

■ بقلم: وصال جمال 

من شارعيِن 
وطلَقٍة 

وِجراْح .. 
من نخلتيِن  

وغربٍة من طيْن ..
قمٌر سيغِزُل للّنهاِر وشاْح ..

والعيُن تمسُح دمعًة للغيْن ..
ت��ش��ت��ك��ي  ال���خ���راف���ة  أرض 

اإلفصاْح ..
نا وُيبيْن .. والحرف أفشى ِسرَّ

والعمُر أعلَن 
ال َتحيَن ِكفاْح ..

ُل اآلتيْن.. خيِل ُيجدِّ سعف النَّ
لمدينتي 

ْح .. ألصابِع الفاَلّ
للدعوِة 

الخرساء 
لل������� آميْن ..

لطفولتي 
وداللٍة 

وُنواْح ..
وِق  من َبْعِد َبْعِد الشَّ
و ال������� في الحيْن ..

َقَطع الطريُق َطريَقُه وارتاْح ..
حاُب ِسنيْن ..   وبكى على جدبي السَّ

مُس  والشَّ
واَرْت سوَءَة الُمفتاْح ..

والباُب يلعُن ُقْفلنا الِمسكيْن ..
عجبي ِلما ُظْلُم القلوِب 

مباْح 

وظالم ُظلِمِك 
صاحٌب و مكيْن  ؟!..

ماضرَّ من لِوصاِلُكْم ِملحاْح
لو مرًة 

للقاِئِه تأتيْن ؟! ..
مازال يرسم في العيون َصباْح 

من شارعيِن 
ولهفٍة 

وحنيْن ..

فتحت عيناي على وقع هطول األمطار و على صوت 
من  الكثير  يمضي  لم  المطبخ  في  أم��ي  فحتماً  المذياع 
الوقت ألستنتج ذلك فرائحة الفطائر المحلى التى دغدغت 
الطقس  هذا  في  للعمل  الذهاب  ذلك  لي  أكدت  حواسي 
الطقس  و  لندن  ش��وارع  تغطي  فنية،الثلوج  بلوحة  أشبه 
يزداد برداً قالتها أمي في محاولة منها لمنعي من الذهاب 
الصوف حول  من  وش��اح  وأل��ف  معطفي  أزرار  أقفل  كنت 
رقبتي ألبتسم لها و أردف،ال تقلقي إنها بعض ندائف من 
الثلج ليست أعاصير خرجت قاصدة أكثر مكان يشعرني 

بالسعادة.
عن  تأخرت  قد  و  مزدحمة  الطرقات  و  ي��زداد  الثلج 
تزويد جسدي  من  فالبد  الليلة  مناوب  ألني  ولكن  العمل 
بالطاقه أدرت مقود السيارة ألسلك أحد الطرق الفرعية 
ُكننها كنت أقود  كانت معدتي تصدر أصوات نعلم جميعاً 
وعقلي يقص لي قصص لو كنت اآلن يا خالد في بيتكم 
لكانت والدتك قد أعدت لك كوب من السحلب أو صينية 
عصيدة بالزبد الشهي و لكان والدك يجلس متدثراً بجرده 
والمسبحة في يده الشتاء في ليبيا جميل بالرغم من كل 
العراقيل،ركنت السيارة ألنزل عند مقهى صغير في نهاية 
المكان  ليتملكني  للداخل  ولجت  و  الباب  دفعت  الزقاق 

األصوات و الروائح.
كنت ألهث خشية أن اتأخر ففي هذا الطقس تزدحم 
و  للقهوة  تحتاج  فحتماً  بالجوع  يشعرك  البرد  الطلبات 
قبل  وصلت  بأني  الله  حمدت  ال��ك��ورس��ان،،  و  الفطائر 
عجينة  حضرت  و  للمطبخ  بالولوج  أسرعت  آنا  السيدة 
الفطائر ومن ثم خرجت ألسخن الماء و أحظر القهوة لم 
أنسى أن أشغل منظومة االغاني و صوت فناني المفضل 
ليظفي الجو الحميمي للمكان وحين كنت أركض في عجل 
ألجمع  إنحنيت  خرقاء  أنني  كم  السكر  مرطبان  أوقعت 
الشظايا المكسورة و لم أكن أدري بأن أحداً ما كان يقف 

عند المنضدة ينتظر بأن يلبي أحدهم طلبه.
قد ملك المكان قلبي فهو دافئ وجميل صغير مكتنز 
و ترحل  لتأخذ طلبك  بالكاد يسع عشرة أشخاص صمم 
لكن ال  و  بوجود أحدهم  تنبئ  كانت  المياه  ،صوت غالية 
أحد اقتربت من المنضدة وما هي إال ثواني حتى ظهرت 
قد  التعبير  ص��ح  إن  أو  لوهلة  تفاجأت  ال��ع��دم  م��ن  فتاة 

أحرجت تداركت الموقف لتقول بلكنة إنجليزية ساحرة
_تفضل سيدي كيف لي أن أخدمك؟

ابتسمت بدوري وقلت
_كوب من القهوة مع القليل من الكريمة و أريد قطعتين 

من الكورسان
هزت رأسها و نطقت

_خمس دقائق وتكون جاهزة
خالل هذه الخمس دقائق رن هاتفي وكان إتصال من 
أمي عن طريق تطبيق الفايبر فتحت الخط وعندما رفعت 
وسألته عن  الموقف  تداركت  االح��راج  تملكني  قد  رأسي 
للمطبخ  توجهت  و  منه  أخذته  الفور  على  فأجابني  طلبه 
ألنجزه قمت بتغليف الكورسان و خرجت ألسكب له القهوة 

ألسمعه يقول.
_ تدغدين حواسي يا أمي يا ليته بإمكانك أن ترسلي 
لي صينيه كسكسي مع المخلل والله أكثر شيء أرغب فيه 
بعد رؤيتك حقاً حسناً سأفعل حاضر بلغي سالمي ألبي و 
إخوتي،اقفلت الخط وأستدرت ألخذ الطلبية و كانت تعبير 

وجهها محيرة فقلت لها
_ هل هناك خطب ما؟ هزت رأسها وقالت

_ لو كنت أعلم بأنك ليبي ما صنعت لك الكورسان بل 
فطيرة طرابلسية بالعسل أو خبز شاي.

فما  كالنا  ضحك  صدمتي  من  أق��ل  صدمته  تكن  لم 
بالد  في  الطعام  جمعهم  واحد  وطن  أبناء  بأننا  نعلم  كنا 
الهدوء  ذلك  السكون  عم  الضحك  من  موجة  بعد  الغربة 
أعلم  لرشدك ال  تعود  أن  بعد  المكان  الذي يسيطر على 
هذا  األق��ل  على  القلب  من  نابعه  ضحكاتنا  كانت  ولكن 
خالد  فيها  يزور  التى  األخيرة  المرة  تكن  كان شعوري،لم 
المقهى بل كان يتردد في الحقيقة كنت سعيدة بل أطير 
من السعادة فرؤيته كانت تشعرني باالرتياح وإن صح القول 
بلد  في  منك  وقريب  بلدك  من  أح��د  هناك  ب��أن  باألمان 
غريب سيشعرك بالطمأنينة، ونظراً لسعادتي كنت أعد له 
أصناف من الحلويات والمأكوالت الليبية وكان يسعد كثيراً 
يبدوا  المقهى  قدمه  تطئ  ولم  أسبوعان  مضى  بها،ولكن 
األسبوعين،  هاذين  طيلة  الباب  أراقب  كنت  مشغول  بأنه 
في اليوم السادس عشر من غيابه و في حين كنت أنظف 
المكان ألقفله و أغادر دخل خالد حينما رأيته خفق قلبي 
علمت حينها بأنه ليس مجرد ليبي يشاركني الغربة خالد 
تقدمت  يداه  يفرك  البرد  من  يرتعد  )ليبياتي(كان  أصبح 
نحوه وسحبت له كرسي  بجانب المدفأة جلس نظر لعيناي 

وقال 
هل لي بفنجان شاي و حديث مطول؟ 

هززت رأسي و ابتسمت
أع������ددت ف��ن��ج��ان��ي ش����اي و ق��ط��ع��ت��ي��ن م���ن ال��خ��ب��ز 
نيف  نظرنا  و  قبالته  جلست  و  كرسي  اإلنجليزي،سحبت 

لبعض و كان الصمت ثالثنا من ثم قال:
_كنت مريض لم أتحرك من الفراش ألسبوعين كاملين 

حتى المستشفى لم أذهب له
هززت رأسي وقلت

_ال بأس عليك، تشعر بتحسن؟
و  ليدفئه  الشاي  فنجان  على  يديه  يضع  هو  و  ابتسم 

قال:
_أجل أخذت أدويتي و أنا بأفضل حال و أنت؟

" كان في داخلي شعور ورغبة بأن أقول له بعد رؤيتك 
أهرع  وأنا  أسبوعان  إطالقاً  بخير  أكن  لم  أفضل  صرت 
كالمجنونة عندما يفتح الباب ألعود صحبة خيبتي بد أن 

الداخل ليس إياك ابتسمت وقلت:
_حمدلله المقهى يعمل بشكل ممتاز و زبائننا في إزدياد

الطبية و أص��در حمحمه من  ون��زع نظارته  هز رأس��ه 
بعدها قال:

و  ال��وح��دة  تعبت من  قد  كذلك فقد  أن��ا لست  أم��ا   _
في  ش��ارع  لكل  و  ولبالدي  ألهلي  أشتاق  لوحدي  العيش 
صوالتي  أتذكر  الذكريات  تزوني  ليلة  كل  في  طرابلس 
أرق��ى  ب��أن  تعلمين  تسكعنا،،  أص��دق��ائ��ي  م��ع  وج��والت��ي 
العريف،  جنة  في  كرسي  عندي  تساوي  ال  لندن  مقاهي 
إنسان  العالم،أنا  في  الشوراع  أجمل  ميزران  شارع  وبأن 
القديمة  المدينة  ولد في  أنا طفل  أهله  و  ببالده  مرتبط 
حين  حياته  لحظات  أسعد  كانت  طفل  ازقتها  بين  وكبر 
يأخذه جده صحبته للبحر فجدي كان رايس فلوكة،وتعلمت 
حفظت  طرابلس  وتاريخ  قصص  على  كبرت  الصيد  منه 
تسلسل عائلة القرمالي وكيف. كانت طرابلس في أوجها 
أبان حكمهم،وعندما كبرت كبر حب مدينتي معي و عاداتنا 
أشتاق ليوم الجمعة فهنا يمر ثقيل ثقيل جداً بدون أهلي 
وبدون الذهاب للمسجد بدون عمومتي والغذاء صحبتهم 
فأمي تتفن في إعداد )الكسكسي بالحوت(،أحاديثنا عقب 

الصالة، راح يفرك يديه نيف و قال:
عاداتنا  أت��ذك��ر  إجتماعية  أو  دينيه  مناسبة  ك��ل  ف��ي 
في  ن��ي��ران  لتشتعل  واألزق�����ة  ال��ش��وراع  أتخيل  وطقوسنا 
جوفي في العيد الماضي كنت أقهر حين أرى صور إخوتي 
)زبون(  وأول  طفولتي  تذكرت  التقليدي  بالزي  متجمعين 

يبتاعه لي والدي،، 
" زفر نفساً شعرت بحرارته ليبتسم وعيناه فارغه في 

الهواء و ينطق" 
_عندما تضيق بي الذكريات أنزل ألتمشي في شوارع 
التجول  ولكنها ال تسعني كما كنت شوارع طرابلس  لندن 
في ازقه المدينة القديمة وصوت طرق عمي حسين على 
النحاس لينقشه من أجمل األلحان الهواء هنا ليس كهواء 
الالفندر  برائحة  أقارنها  ال  هناك  اليود  رائحة  البحر 
عن  طرابلس،،ناهيك  بحر  من  المنبعت  اليود  فسيفوز 

الشوارع رفع فنجان الشاي وقال:
_هذا ال يشبه بتاتاً ذلك الذي أشتريه من الصبية في 

)الكورنيش(  أما هذا الخبز ال طعم له إطالقاً كما خبز 
بين  بيج  بروعة  الصفار( عند وصولي هنا ذهلت  )كوشة 
أما اآلن أنا مستعد الخسر رؤيتها لأبد نظير رؤيتي )لبرج 
الساعة(و صالة الظهر في مسجد )أحمد باشا( ومن ثم 
انطلق بين ازقة ) سوق المشير( ألنهي جولتي عند ) قوس 
ماركوس( ، )السرايا والنافورة و سوق الحوت( كل مافي 
طرابلس ال مثيل له،كنت اظن بأن روعة إنجلترا سنتسيني 

بالدي ولكن إكتشفت بأنها هنا مشيراً بسبابته لقلب�ه
" حاولت احتواءه بنظراتي طوال حديثه كنت أعلم قدر 
ألمه فهذه لم تكن المرة األولى التى أرى ليبيا في عينيه  

تبسمت وقلت له:
_ لم ازر ليبيا يوماً ولدت هنا ولم أحظى يوماً  بفرصة 
للذهاب هناك كل ما حظيت به منها إسمينا سماني والدي 
تيمناً بها،ولكن أقدر شعورك فالغربة مؤلمة،،ختمت كالمي 
بإبتسامة و أردفت برد الشاي سأجدده هممت بالنهوض 
فأمسك يدي تعجبت فلم يفعلها من قبل سحب يده على 

على عجالة و 
ليبيا،كل  يا  كالمي  أكمل  لم  ولكن  أقصد  لم  أسف   _
ما رويته لِك بدأ وجعه يخف رويداً منذ أن وطئت قدمي 
المقهى منذ أن سمعت صوت محمد حسن هنا وهو يتغنى 
بأن  فيك(أي  نسامح  وأن��ا  في  تجرح  حبيبي  )حبيبي  بي 
الحنين للوطن وجد مسكن منذ قرابة األربع أشهر،دخولي 
للمقهى قدر ونصيب ألعثر فيه على ليبيا التى اشتقت لها  
اهتمامك  و  بلطفك  أنت  ولكن وجدتها هنا  تركتها هناك 
بثراثنا و أغانينا و أكالتنا وكأنك ولدتي وكبرت فيها بالرغم 
من أنك لم تزويها أال أنك تشبهينها في طيبتك ونقاءك في 
كبرياءك في أخالقك عيناك صافية كبحرها  و  لطافتك 
كأراٍض  عيناك  كنخيلها  الخير  تطرح  و  تبتسم  جنتيك  و 
عمرت بشجر الزيتون و سمرت بشرتك كصحراءها كلما 

نظرت لك تيقنت بأنك أخذتي من إسمك النصيب 
فهل تكونين لي ليبيا التى إشتقت لها؟ وهل تقبلين بأن 

نرجع سويًة لها في يوم من األيام؟ 
" أومأت له و قلت:

و  هويتنا  وال  أوطاننا  نختار  ال  بأننا  أمنت  لطالما   _
ديننا ولكن نحن من يختار حبهم أم كرههم، الوطن ليس 
الوطن  يا خالد  نعيش عليها  التى  الجغرافية  الرقعه  تلك 
هو عشق ال يفنى مشاعر خالدة ،حبيب لن ينقص حبك له 
مهما أخطأ،،الوط�ن كائن طيفي الوجود يأسرك ويسجنك 
يوماً  تستحيل  به و إن أطلق سراحك  بإنتمائك وفخرك 
تعيس ،لذلك فأنا أقبل أن أكون  وطنك الذي مهما هجرته 

قسراً ستعود له طوعاً وشوقاً..

■ بقلم: المهدي الحمرونينبٌض لمسّودِة ُبكاء

تلوحين على ُشرفٍة لخياٍل ُمنيف
مثل قصيدٍة متمّنعة

ألغدو ُمجّرَد ُمتشاعٍر ضئيل
أمام حضوٍر سادٍر في الوحي

ا لكني سأدعو لك سّرً
عن ظهر خفقان نبّوٍة مقموعة

بحكمٍة راهبٍة في الرشد
وصعلكٍة آمنٍة من الغّي

ا من حسنك إنما أخاف جّدً
أن يصيغ نبضي إلى مسّودة بكاء

على باب انتظاٍر واهم
وهو يخطف صوتي من نفوذه

بسطوٍة مباغتة
لسلطانه الشاسع

أدخل خجواًل إلى حائط نجواك

طاعًنا في القراءة
قصٍر  حديقة  أع��راب��يٌّ  يدخل  مثلما 

أميري
ٍت َأحُدُس بأن ثمة ُردهاٍت وبالٍط مؤثَّ

تنفر من بداوتي
كان البد لي من تفادي ربكة البوح

وهو ُيفِرط في خيال افتراش
ورد الروح

حين يوارب إسقاطي بسهٍو قاصٍد
من قائمة المثول

تعالي ألهمس لك بأهميتك البالغة في 
قلبي

لحاجتي المسيسة الحتواٍء يبسط
وطًنا سرمديا

من صباحك المرتقب

في أجفان األحالم الكفيفة
كأن أقول: أني اشتقت لك كثيرا

ولكني أخاف أن تكوني كذلك
أو أن نختلف حول تآويل الشوق

ككائٍن غيبيٍّ عاصف
الشوق نذير الحب األزلي

والشمس  بالضباب  الخصيبة  وأرض��ه 
مًعا

سأبحث عنك ِخفيًة
ِخشية إدمان خيالك الُمنِذر بالوله

بصورٍة وسطّيٍة تطغى ألسري
وهو يُشبُّ عن طوقي

في بلوغ أُشّده
بتطرف.

أقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي



إشراف : معتز ونيس

مديرية أمن بنغازي وبلدية المدينة ُتتابعان تنفيذ اإلجراءات االحترازية 
للوقاية من كورونا و تؤكد علي اقفال بعض النشاطات ألسبوعين

قسم البحث الجنائي بمديرية امن بنغازي يحل لغز العثور علي جثة ليبي 
ويلقي القبض علي القاتل المصري قبل دخوله ألراضي بالده

قسم ُشرطة النجدة بنغ�ازي يلقي القبض على خلية لتهريب العمالة واإلتجار بالبشر

الديوان \ خاص 
في ضوء ما رصدته وحدة التحري والقبض 
بقسم شرطة النجدة بنغازي من اعمال التحري 
لكشف مالبسات البالغات الواردة من ضمنها 
النجدة  الى قسم ُشرطة  به مواطن  تقدم  بالغ 
نوع  الخاصة  مركبته  تعرض  عن  ابلغ  بنغ�ازي 
)سنتافيا ( اللون رصاصي للسرقة وداخلها مبلغ 
مالي ؛ على الفور و بتكليف ُمباشر لوحدة التحري 
المعلومات  ولجمع  للتحري  بالقس�م  والقبض 
حول الواقعة وبتتبع كاميرات المراقبة من مكان 
ساعات  ثالث  خالل  الهواري  بمنطقة  السرقة 
فقط من ورود البالغ تمكنوا بتحديد الشخص 
المشتبه به بحسب ما اعلن قسم النجدة عبر 

صفحته الرسمية علي فيسبوك .
عنه  المعلومات  بجمع  فإنه  القسم  وبحسب 
اصحاب  من  انه  اتضح  الخاصة  المصادر  من 
قبل  من  تحركاته  وبمتابعة  ومطلوب  السوابق 
اعضاء وحدة التحري والقب��ض ب�ُشرطة النج�دة 
وبعد اتخاذ االجراءات القانونية صدر في حقه 
المركبة  ضبط  وام��ك��ن  واح��ض��ار  ضبط  ام��ر 
بمنطقة البالد بالتحديد شارع المهدوي بسوق 
الذهب و داخلها المبلغ تم اتخاذ كافة االجراءات 
القانونية واالحالة الى النيابة العامة واسترجاع 

المركبة والمبلغ للمواطن.
و بحسب قسم النجدة بنغازي فإن كل ذلك 
جاء فى اطار عمل قسم ُشرطة النجدة لمواجهة 
القانون  على  الخارجين  وضبط  السلب  اعمال 
وكيل  لتوجيهات  وتنفيذاً   ، السوابق  واصحاب 
وُمدير  العبدلي  فرج  بالحكومة  الداخلية  وزارة 
االمن رييس_الغرفة المشتركة العميد رمضان 
بالمدينة  االمنية  السيطرة  الحكام  الوحيشي  
وبتوجهات ُمباشرة من رئيس ُشرطة النجدة امر 

قوة فرض القانون العقيد جمال العمامي

الديوان \ خاص
قالت مديرية امن المرج عبر صفحتها علي 

موقع فيسبوك انه 
بتعليمات من مدير أمن المرج العقيد وهبي 
قسم  الماضي  األس��ب��وع  إنطلق    ، ال��رخ  أن��ور 
المرور والتراخيص بالتعاون مع قسم الدوريات 
والتمركزات األمنية لتنفيذ حملة إزالة للمطبات 
السكنية  واألح��ي��اء  المدينة  داخ��ل  العشوائية 

وعلى الطريق العام.
تأتي  الحملة  هذه  ان  المديرية  أوضحت  و 
بعد ورود شكاوى من المواطنين الذين تعرضت 
تم  ال��ت��ي  المطبات  ج���راء  للهالك  مركباتهم 
وضعها في الطريق بشكل غير قانوني من قبل 

المواطنين والتي تعيق حركة السير.
وج�����اءت ه����ذه ال��ح��م��ل��ة أي���ض���ا ف���ي إط���ار 
المحافظة  على  ال��م��رج  أم��ن  مديرية  ح��رص 
ومنع  السير  ح��رك��ة  وتسهيل  ال��ط��رق��ات  على 
األمن  مديرية  وتُناشد   ، المرورية  االزدحامات 
المواطنين بعدم إنشاء مثل هذه المطبات الغير 

قانونية حتى ال يتعرضوا للمسألة القانونية.

الديوان \ خاص
قال قسم شرطة النجدة بنغازي انه من ضمن األعمال 
تعليمات  على  وب��ن��اًء  النجدة  ُشرطة  قسم  عليها  القائم 
بخصوص  العبدلي  فرج  بالحكومة  الداخلية  وزارة  وكيل 
انشاء غرفة مشتركة برئاسة ُمدير األمن العميد رمضان 
العقيد جمال  القانون بأمرة  الوحيشي وانشاء قوة فرض 
قسم  تحريات  إل��ى  معلومات  ورود  خ��الل  وم��ن  العمامي 
المركبة  لسرقة  مواطن  تعرض  مفادها  النجدة  ُشرطة 
الخاصة به  تم إستالم البالغ والتعامل معه من قبل تحريات 
قسم ُشرطة النجدة. وعلى الفور وبحسب القسم تم انتقال 
الكاميرات  تسجيالت  وجمع  المكان  عين  إلى  األعضاء 
بالمنطقة بعد حوالي ساعة واحد من عمليات التحري تم 
التعرف على الرافعة وضبطها مع السائق واإلنتقال للمكان 
الذي أنتهت أليه عملية الجر حيث تمت مشاهدة المركبة 
تفكيكها  على  نفسه شخص  الوقت  في  ويقوم  المسروقة 
لقطع تم ضبط كل األشخاص رفقة المركبات واإلستدالل 
السرقة"  فيديو  في  يظهر  "ال��ذي  الفاعل  وبضبط  معهم 
وقد أعترف بذلك ، كما أعترف بسرقته لمركبتين أُخرى 
وعزمه عن سرقة مركبة ثالثة وباتخاذ اإلجراءات القانونية 

وإحالة من تم ضبطهم رفقة المبرزات للنيابة العامة.

خالل ثالث ساعات فقط ُشرطة النجدة تكشف 
مالبسات سرقة سيارة ومبلغ مالي وتستردها

مديرية امن المرج تطلق حملة ازالة 
المطبات العشوائية بالمدينة قسم ُشرطة النجدة يكشف مالبسات سرقة مركبة 

وضبط فاعليها خالل ساعتين من ورود البالغ

الديوان \ خاص
إل��ت��ق��ى ن��ه��اي��ة األس��ب��وع 
الماضي ُمدير أمن بنغازي 
عميد رمضان الوحيشي مع 
التسييري  المجلس  رئيس 
ل��ب��ل��دي��ة ب���ن���غ���ازي ص��ق��ر 
ع���م���ران ب���ج���واري وم��دي��ر 
الصحية  الخدمات  إدارة 
ن��اص��ر م��خ��ت��ار ال��ك��ادي��ك��ي 
البلدي  وعن جهاز الحرس 
بنغازي الرائد فرج الدرسي 
بحضور وكيل ديوان البلدية 
ال��م��ك��ل��ف ع��ب��دال��ب��اس��ط 
البدري ومدير مكتب رئيس 
ال���زواوي  يوسف  المجلس 
ل���ُم���ن���اق���ش���ة اإلج��������راءات 
اإلحترازية للوقاية من وباء 
كورونا وإستعراض قرارات 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال������وزراء 
الوطنية  ال��وح��دة  بحكومة 

ف��ي ه��ذا ال��ش��أن ومحضر 
اإلجتماع اإلستثتائي إلدارة 
الخدمات الصحية والُغرفة 
المركزية للرصد والتقصي 

واإلستجابة السريعة .
ب��ح��س��ب م���ا أع��ل��ن��ت  و 
فور  بنغازي  ام��ن  مديرية 
تم  فقد  االج��ت��م��اع  ان��ت��ه��اء 

التأكيد على مايلي :   
األعمال  إستمرارية   .1

الكامل  بالقفل  الُمتعلقة 
للمقاهي  أسبوعين  لمدة 
وص�������االت ال���ُم���ن���اس���ب���ات 
اإلج��ت��م��اع��ي��ة وم��ن��ع إق��ام��ة 
واألف��راح  المآتم  تجمعات 
المطاعم  إقتصار خدمة  و 
وفقاً  التوصيل  خدمة  على 
لقرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 179 لسنة 2021 م.

األس������واق  إل��������زام   .2

وال�����م�����ح�����الت م�����زاول�����ة 
األن���ش���ط���ة اإلق���ت���ص���ادي���ة 
الوقائية  الضوابط  بتطبيق 

والتدابير اإلحترازية .
األمن  مديرية  .قيام   3
البلدية  ال��ح��رس  وج��ه��از 
المعنية  ال��ج��ه��ات  ب��إل��زام 
بتطبيق التدابير اإلحترازية 
وإتخاذ اإلجراءات القانونية 
الُمخالفين  حيال  الرادعة 

التي  ال��غ��رام��ات  وت��ف��ع��ي��ل 
التشريعات  عليها  نصت 

الصادرة .
ب���رام���ج  .ت���ك���ث���ي���ف   4
جميع  حث  بشأن  التوعية 
المواطنين والموقيمين في 
مدينة بنغازي على ضرورة 
ال��ت��ق��ي��د واإلل����ت����زام ال��ت��ام 
والجاد وعدم التهاون حيال 
اإلج���راءات  جميع  تطبيق 
وال���ت���داب���ي���ر اإلح���ت���رازي���ة 
وال��وق��ائ��ي��ة ب��م��ا ف��ي ذل��ك 
الكمامات  ب��إرت��داء  التقيد 

والتباعد الجسدي .  
ال����ت����ام  ال���ت���ق���ي���د   .5
اإلج��راءات  جميع  بتطبيق 
المساجد  في  اإلحترازية 
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م����ع م��ك��ت��ب 
األوق������������اف وال������ش������ؤون 

اإلسالمية بنغازي  .

الديوان \ خاص
قال ِقسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن 
جث�ُة  على  العثور  بشأن  بالغ  تلقي  انه  بنغازي 
بنغازي  بمدينة  المهجورة  األسواق  بأحد  ملقاةٌ 

وعليها آثار أطالقات ناري�ة .
و قال القسم عبر الصفحة الرسمية لمديرة 
عمل  فريق   " ان  الفيسبوك  ععلي  بنغازي  امن 
األمن شخصياً  مدير  من  متابعة  تحت  له  تابع 
ومعاينة  ال��الزم��ة  التحريات  إج���راء  ف��ي  أخ��ذ 
مسرح الجريمة وتوثيق البيانات الشحيحة التى 
كانت متوفرة حول هذه الواقعة التى سرعان ما 
بفعل  المعلوم  الى  المجهول  عالم  من  خرجت 

نشاط رجال قسم البحث الجنائي بنغازي".
البحث  قسم  بحسب  الوقائع  اش��ارت  حيث 
.م  )م  ويدعى  الجاني   " أن  بالمديرية  الجنائي 
.م العمر 21( مصري الجنسية قام بإستدراج 
المواطن الليبي المغدور ويدعى )ص.ح.ع العمر 
58سنة ( من مدينة ابراك الشاطي على اعتبار 

الخاصة  سيارته  على  سائقاً  يعمل  المجني  أن 
لتوفير لقمة العيش ألسرته ، وصل الجاني مع 
ضحيته الى بنغازي وتحديد الى منطقة وسط� 
ال��ب��الد ش���ارع ال��رع��ي��ض وه��ن��اك ق��ام بإطالق 
كالشكنوف  ن��وع  آلي�ة  بندقية  م��ن  علية  ال��ن��ار 
7.62×39 فأرداه قتياًل وقام الجاني باالستيالء 

على السيارة ومن ثم الذهاب الى صهره وترك 
وعلى  لديه  الجريمه  ف��ي  المستعمل  ال��س��الح 
الفور تمكن من الهرب بإتجاه الحدود المصرية 
 ، الصحرواي  طبرق  أجدابيا  طريق  مستعماًل 
كانت اإلتصاالت بين بنغازي ومساعد في ذروتها 
ال  اإلتصاالت  من  خاص  نوع  إستعمال  تطلّبت 
يمكن األفصاح عنها وبالفعل تحرك فريق عمل 
من قسم البحث الجنائي بنغازي لجلب المجني 
المصرية  األراض���ي  ال��ى  يدخل  أن  ك��اد  ال��ذى 
ليبية  ثبوتية  اْوراق  بتزوير  ق��ام  أن��ه  خصوصاً 
الحقيقة  شخصيته  على  التستر  من  تمكنه  له 

والفرار الى مصر . 
رجال المجموعة الثالثة قاموا بواجبهم بجلب 
الجاني الى قسم البحث الجنائي بنغازي بشارع 
فريق متخصص  تولى  جمال عبدالناصر حيث 
األس���ت���دالل م��ع��ه ف��أع��ت��رف ال��ج��ان��ي ب��إرت��ك��اب 
جريمته النكراء وقام بتمثليها أمام فريق البحث 

والتجري واألستدالل .

الديوان \خاص
إلى  ب��الغ  ورود  عقب 
ق��س��م ُش���رط���ة ال��ن��ج��دة 
ب��ن��غ��������ازي م���ف���اده ق��ي��ام 
مجموعة من األشخاص 
عمالة  م����رور  بتسهيل 
واف�������دة ب���ط���ري���ق غ��ي��ر 
ش��رع��ي ع��ب��ر ال��ب��واب��ات 
مقابل  األمنية  والنقاط 
بحسب  تم  مالية  مبالغ 
م��ا اع��ل��ن ق��س��م شرطة 
صفحته  ع��ب��ر  ال��ن��ج��دة 
تكليف  ف��ي��س��ب��وك  ع��ل��ي 
وحدة التحريات بالقسم 
وجمع  والتحري  بالبحث 
إستالم  تم   ، المعلومات 
الوحدة  قبل  من  البالغ 
ع����ن ط����ري����ق دوري�������ات 
معززا  األم��ن��ي��ة  الخطة 
م��ن  ع�����دد 2  ب��ض��ب��ط 

المساهمين بالجرم . 
و تم اإلستدالل بحسب 
ال���ص���ف���ح���ة ال��رس��م��ي��ة 
للقسم مع الجناة و تبين 
قد  انهم  اعترافاتهم  في 

اسهمو في تهريب العمالة 
بطرق غير شرعية وعلى 
أعضاء  إنتقال  تم  الفور 
ال����ت����ح����ري����ات ل��ض��ب��ط 
الشخص الثالث و ضبط  
المستخدمة  السيارات 
األولى  الجرم  تنفيذ  في 
رصاصي  اللون  هونداي 
و ال��ث��ان��ي��ة أوب����ل ال��ل��ون 
دم���ي و وج���د ب��أح��داه��ا 
شخص وافد بطريق غير 
شرعي موضوع بالحقيبة 
بغية  للسيارة  الخلفية 
ضبط  ت��م  حيث  تهريبه 
ال��م��رك��ب��ات وال��ش��خ��ص 

للقسم  ب��ه��م  واإلن��ت��ق��ال 
إلس���ت���ئ���ن���اف ع��م��ل��ي��ات 

اإلستدالل . 
ح���ي���ث ت���ب���ي���ن أث���ن���اء 
التحقيق  إلى أن عمليات 
في  تبدأ  ه��ذه  التهريب 
ب��ل��د ح���ام���ل ال��ج��ن��س��ي��ة 
تنتهي  ح��ت��ى  وت��س��ت��م��ر 
ال���ى ال��ب��ل��د ال��م��ق��ص��ود ، 
بالتجاوز  يتم  ه��ذا  وك��ل 
وال��م��خ��ال��ف��ة ل��ل��ق��وان��ي��ن 
كافة  اتخاذ  تم   ، النافذة 
االج�������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة 
الى  وإح��ال��ت��ه��م  حيالهم 

النيابة العامة .
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 بعد أن تعرضت دورة األلعاب النتقادات 
طالب  الذي  الياباني  الجمهور  من  شديدة 
أخ��رى،  م��رة  تأجيلها  أو  بإلغائها  معظمه 
انطلقت يوم الجمعة الماضية في العاصمة 
األولمبية  األل��ع��اب  دورة  طوكيو  اليابانية 

 .2020
ويتنافس أكثر من 11300 رياضي من 
األسبوعين  العالم، خالل  حول  دول   207

القادمين، سعيا للظفر بالمعدن النقيس في 
مسابقات األلعاب المختلفة. 

األزمة  مع  تزامنا  ال��دورة  منظموا  وق��ال 
العالمية التي سببها تفشي وباء كورونا:

بمثابة  تصبح  قد  األولمبية  الشعلة  "إن 
ضوء في نهاية النفق". ومع كون الوباء مازال 
هذا  في  الرحلة  فإن  حياتنا،  في  حاضرا 
المجازي مازالت ماضية. لكن حفل  النفق 

افتتاح الدورة يمنح بصيصا من األمل". 
اللجنة  رئيس  قال  االفتتاح،  حفل  وقبل 
أنها  "أعتقد  باخ  توماس  األولمبية  الدولية 
ندخل  حين  وارت��ي��اح  نشوة  لحظة  ستكون 
وجه  على  لالعبين  نشوة  لحظة  الملعب، 
ال��خ��ص��وص، إذ أع���رف ك��م ي��ت��وق��ون لهذه 
يستمتعوا  أن  اآلن  بإمكانهم  ال��ل��ح��ظ��ة. 

باللحظة في ظروف خاصة".

انطالق دورة األلعاب األولمبية في طوكيو وسط إجراء استثنائية بسبب كوفيد 19

المسابقات تحدد مالعب رباعي التتويج بالدوري الليبي

نتائج الجولة ماقبل األخيرة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

تأهل الفريق الوطني لكرة القدم المصغرة  الى 
بطولة العالم للعبة التي ستقام بأوكرانيا أغسطس 
2022 بعد النتائج الكبيرة التي حققها في بطولة 
الى  ووص��ول��ه  نيجيريا  في  اختتمت  التي  افريقيا 

المباراة النهائية .
 وشاركت في البطولة " 10  " منتخبات   تأهلت 
األول��ى   األرب��ع��ة  التراتيب  أص��ح��اب  ال��ف��رق  منها  
ستمثل القارة السمراء في بطولة العالم لكرة القدم 
المصغرة التي ستقام بأوكرانيا أغسطس 2022 ، 
فيما توج الالعب الليبي  " محمد خميس "   بجائزة 

افضل العب في البطولة  .

انتخبت الجمعية العمومية لالتحاد الليبي للفروسية 
السيد فريد السبعي رئيًسا لالتحاد الليبي للفروسية 

خالل االنتخابات التي أقيمت بالعاصمة طرابلس.
أقيمت  التي  االنتخابات  في  شاركت  وق��د  ه��ذا 
بفندق  الجاري  يوليو  شهر  من   15 الخميس  ي��وم 
الشموخ،  القادسية،  أن��دي��ة:  بحضور  البحر،  ب��اب 
الشقيقة،  ترهونة،  الواثقون،  البتول،  المغيرات، 
المغيرات بنغازي، عمر المختار، والهواري، الفارس 

بصرمان، النواصي.
على  وباإلجماع  بالتصويت  االنتخاب  تم  حيث 
االت��ح��اد  النتخابات  ال��وح��ي��دة  المتقدمة  القائمة 
الليبي للفروسية برئاسة فريد السبعي ونائبه أحمد 
الحمروش، ورفعت الفيتوري أميًنا للصندوق، ونبيل 
عقيلة،  إبراهيم  وعضوية  عاًما،  أميًنا  السنوسي 
وخالد  حسين،  وتيسير  شكيوه،  أبو  المجيد  وعبد 

المحيشي، وانتصار الصغير عضوا عن المرأة. 
المشكلة  اللجنة  االنتخابات  على  أشرفت  وقد 
من اللجنة األولمبية الليبية برئاسة محمود الطويل، 

ومراقب من اللجنة فرحات كريم. 

المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة 
يتأهل الى بطولة العالم التي ستقام 

بأوكرانيا أغسطس 2022

فريد السبعي رئيًسا لالتحاد 
الليبي للفروسية

الديوان – كورا
العامة  المسابقات  تنظيم  لجنة  كشفت 
المالعب  عن  القدم،  لكرة  الليبي  باالتحاد 
التي تستضيف رباعي التتويج بلقب الدوري 

الليبي للموسم الجاري.
الدور  مباراة  فإن  اللجنة،  بيان  وبحسب 
ن��ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي س��ت��ق��ام م��ط��ل��ع  أغسطس 
المقبل، وستجمع متصدر المجموعة األولى 

وثاني المجموعة الثانية.
وع��ل��ى األرج����ح س��ت��ك��ون ال��م��واج��ه��ة بين 
األهلي بنغازي واألهلي طرابلس على أرضية 
فيما  البيضاء،  بمدينة  الشهداء  شيخ  ملعب 
بالمرج  ج��ودة  بشير  ملعب  اللجنة  وضعت 

ملعبا احتياطيا للقاء.
وفي األول من أغسطس سيواجه االتحاد 
وصيف  الثانية  المجموعة  ف��رق  متصدر 
المجموعة األولي الذي لم يتضح حتى اآلن 
على أرضية ملعب صبراتة، وسيكون الملعب 

االحتياطي للمباراة هو ملعب مدينة الزاوية.
من  السادس  المسابقات  لجنة  وح��ددت 
تحديد  لمباراة  موعدا  المقبل،  أغسطس 
اللقاء  ط��رف��ي  ك��ان  ح��ال  وف��ي  ليبيا،  بطل 
فسيكون  "الشرقية"  المنطقة   من   النهائي 
ملعب بشير جودة بمدينة المرج  هو الملعب 

األساسي.
االحتياطي  هو  درن��ة  ملعب  سيكون  فيما 
وفي حال تأهل فريقين من المنطقة الغربية، 
فسيحتضنن ملعب صبراتة النهائي وسيكون  

االحتياطي هو ملعب طرابلس الدولي.
كما كشفت لجنة المسابقات، أنه في حالة 
تأهل فريق من الشرقية وآخر من المنطقة 
الملعب  ف��إن  الختامية،  للمباراة  الغربية 
سيكون  بمدينة سرت أو ملعب مدينة أوباري.
الملعبين،  ف��ي  اللقاء  إق��ام��ة  ت��ع��ذر  وإذا 
المرج  مدينة  ملعبي  بين  القرعة  فستجرى 

ومدينة صبراتة.

الماضي  الخميس   - يوم  جرت 
- م��ب��اري��ات ال��ج��ول��ة ال��ع��اش��رة ما 
قبل األخيرة من مرحلة اإلياب من 
الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، 
وذلك بإقامة خمسة لقاءات موزعة 
للمجموعتين  مالعب  أرب��ع��ة  على 

األولى والثانية.
وشهدت المباريات الخمس التي 
هدفا،   )15( ع��دد  تسجيل  لعبت 
األن��وار  فرق  هبوط  إلى  باإلضافة 
المجموعة  م��ن  أج��داب��ي��ا  ون��ج��وم 
من  الوحدة  فريق  وهبوط  األول��ى، 
المجموعة الثانية إلى القسم الثاني 

وهو األدنى. 
فعلى ملعب 10 يونيو في مدينة 
من  التعاون  فريق  تمكن  أجدابيا 
قلب الطاولة على المتصدر األهلي 
بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك 
لحساب الجولة العاشرة من مرحلة 
المجموعة األولى من  لفرق  اإلياب 
الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. 
توسطها  ال��ت��ي  ال��م��ق��اب��ل��ة  ه���ذه 
ح��ري��وي��دة(،  ال��واح��د  )عبد  الحكم 
األهلي  بتقدم  األول  شوطها  أنتهى 
قوية  بتصويبة  ج��اء  وحيد،  بهدف 
نفذها  ال��ج��زاء  منطقة  خ���ارج  م��ن 
)أبوبكر بوعقيلة( وذلك في الدقيقة 

.)37(
في الشوط الثاني تحرر التعاون 
في  وح��اول  الدفاعية،  مناطقة  من 
الكفة،  ت��ع��دي��ل  مناسبة  م��ن  أك��ث��ر 
 )70( الدقيقة  عند  يريد  ما  ون��ال 
الحفيظ(  عبد  )ف���رج  نجح  حيث 
بتسديدة  وذل���ك  النتيجة،  تعديل 
قوية لم يتمكن حارس األهلي )مراد 

الوحيشي( .
 )2-90( ال��دق��ي��ق��ة  وح��م��ل��ت 
ماكرة  برأسية  و  للتعاون،  الجديد 

تسجيل  القذافي(  )الشامخ  تمكن 
ال��ه��دف وه���دف ال��ب��ق��اء ف��ي دوري 
العرضية  من  مستفيدا  األض���واء، 
ال��رواق  من  أرسلها  التي  المثالية 
األيمن زميلة )محمد عبد الكريم(. 
وبهذا الفوز ضمن التعاون اللقاء 
ضمن مصاف فرق الممتاز برصيد 
األه��ل��ي  ب��ق��ي  فيما  ن��ق��ط��ة،   )13(
األول��ى  المجموعة  ف��رق  متصدرا 

برصيد )53( نقطة. 
انتصارا  األب��ي��ار  ملعب  وش��ه��د 
حساب  على  األن��وار  لفريق  معنويا 
أربعة  بنتيجة  الجبل  شباب  ضيفه 
أهداف مقابل هدفين، وعلى الرغم 
ودع  األن���وار  أن  إال  الفوز  ه��ذا  من 
رسميا فرق الدوري الممتاز، محتال 
على  األخيرة  ماقبل  المرتبة  بذلك 
برصيد  األول����ى  المجموعة  س��ل��م 

)12( نقطة. 
هذه المباراة التي أدارها الحكم 
)علي بوشكيوة( تناوب على تسجيل 
أهدافها من جانب فريق األنوار كل 
والمحترف  مخلوف(،  )صالح  من 

اإلي���ف���واري )ب��اك��اي��وك��و ص��ام��وي��ل( 
برايس(  )دوفو  واإليفواري  هدفين، 
أه��داف شباب  فيما سجل  ه��دف، 
)كوفي(،  اإلي��ف��واري  من  كل  الجبل 

و)أنس الورفلي(. 
ف��ع��ل��ى م��ل��ع��ب م��دي��ن��ة ش��ح��ات، 
استطاع المدافع )إبراهيم العبيدي( 
على  للفوز  الصداقة  فريقه  قيادة 
دارنس بنتيجة هدف دون رد، وذلك 
مباريات  من  الجولة 21  إطار  في 
الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. 
هذا وجاء هدف المباراة الوحيد 
في الدقيقة )82(، وذلك عن طريق 
وبهذا  العبيدي(،  )إبراهيم  الالعب 
الفوز أضاف الصداقة ثالثة نقاط 
 )20( برصيد  ليصبح  رصيده  إلى 
دارن��س  رصيد  تجمد  فبما  نقطة، 

عند النقطة )21( نقطة. 
طرابلس  ملعب  أرض��ي��ة  وع��ل��ى 
الدولي، أنعش فريق رفيق حظوظه 
ف��ي ال��ب��ق��اء ض��م��ن ف���رق ال����دوري 
ال��م��م��ت��از، ب��ت��ف��وق��ه ع��ل��ى ال��وح��دة 
بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة 

التي قادتها صافرة الحكم )نصيب 
الهواري(. 

وي���دي���ن ف��ري��ق رف��ي��ق ف���ي ه��ذا 
الشاعري(  )ع��م��ر  م��ن  لكل  ال��ف��وز 
عانقة  مباشرة  كرة حرة  نفذ  الذي 
الدقيقة  في  وذلك  الوحدة،  شباك 
في  ال��م��رغ��ن��ي(  )ول��ي��د  و   ،)28(
الشوط  زمن  من  األخيرة  الدقيقة 
للوحدة  الفارق  قلص  بينما  األول، 
للوحدة  الهمالي(  )أحمد  الالعب 

في الدقيقة )72(. 
وب��ه��ذا ال��ف��وز رف��ع ف��ري��ق رفيق 
رص��ي��ده م��ن ال��ن��ق��اط إل��ى النقطة 
المرتبة  بها  محتال  نقطة   )21(
أخر  ال��وح��دة  بقي  فيما  ال��ع��اش��رة، 
الثانية  ال��م��ج��م��وع��ة  ف���رق  ت��رت��ي��ب 
مودعا بذلك فرق الدوري الممتاز. 
طرابلس  بملعب  أخر  لقاء  وفي 
اإليجابي  ال��ت��ع��ادل  خيم  ال��دول��ي، 
ب���ه���دف ل��م��ث��ل��ه��م��ا ن��ت��ي��ج��ة ل��ق��اء 
في  الشط،  ومستضيفه  السويحلي 
المباراة التي أدارها الحكم )عصام 

الجهاني(. 
ك��ان فيها الشط  ال��م��ب��اراة  ه��ذه 
عن  وذل��ك  بالتسجيل،  المبادر  هو 
طريق رأسية من المهاجم )الصغير 
 ،)( الدقيقة  في  وذل��ك  الكانوني(، 
فيما نجح السويحلي إدراك التعادل 
بواسطة )ف��راس شليق )وذل��ك في 

الدقيقة )69(. 
فريق  كل  أضاف  التعادل  وبهذا 
أصبح  حيث  رص��ي��ده،  إل��ى  نقطة 
نقطة   )27( ال��س��وي��ح��ل��ي  رص��ي��د 
بينما  الخامس،  الترتيب  في  واقعا 
نقطة   )19( الشط  رصيد  أصبح 
عشر  الحادي  الترتيب  بها  محتال 
المجموعة  ترتيب  سلم  الئحة  على 

الثانية.


