
ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  فخامة  أك��د 
مقابلة  خ��ال  صالح  عقيلة  المستشار 
عموم  ورادي����و  تلفزيون  م��ع��ه”  أج��راه��ا 
بتوحيد  تقوم  لم  الحكومة  “ب��أن  روسيا 
المؤسسات وأن توحيد هذه المؤسسات 
السلطة  في  األقاليم  كل  مشاركة  يعنى 
من الوزراء إلى السفارات إلى الشركات 
الحكومة  ب���أن  م��وض��ح��ا  االس��ت��ث��م��اري��ة 
ركزت اإلدارة في مكان واحد وزادت من 

المركزية .
النواب  مجلس  رئيس  فخامة  وق��ال 
من  بأنه  االنتخابات  اج��راء  يخص  فيما 
يوجد  ليبيا  القانونية  التشريعية  الناحية 
وأن هذا اإلعان  لديها إعان دستوري 
يعتبر دستور إلى أن يعدل بدستور دائم 
الدستوري  اإلع���ان  وبالتالي   ، للباد 
وصاحيتها  ال��دول��ة  م��ؤس��س��ات  ي��ح��دد 
واخ��ت��ص��اص��ات��ه��ا وال��ح��ق��وق وال��ح��ري��ات 
منها  االقتصادية  األساسية  والمقومات 
مثل  وينظم  والسياسية  واالجتماعية 
النواب  ق��رار مجلس  وأن   ، األم��ور  هذه 
رقم )5( لسنة 2014 .م المضمن في 
اإلعان الدستوري ينص على أن الشعب 
الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة بشكل 
انتخاب  كيفية  ف��أن  وب��ذل��ك   ، مباشر 
الرئيس موجودة في اإلعان الدستوري 
حيث  م��ن  الرئيس  انتخاب  ق��ان��ون  وأن 
على  م��ع��روض  وال��ش��روط  الصاحيات 

النواب ومن المتوقع في غضون  مجلس 
إصدار  القادم  األسبوع  او  األسبوع  هذا 
انتخاب  وقانون  الرئيس  انتخاب  قانون 
مجموعة  ألي  يجوز  فا  النواب  مجلس 
دستورية  وتسمى  قاعدة  تضع  أن  كانت 
أن ه��ن��اك ط���رق لوضع  إل���ى  م��ش��ي��راً   ،
إلى  ال��ع��ودة  وب��ال��ت��ال��ي يجب  ال��دس��ات��ي��ر 

اإلعان الدستوري.
ال��ن��واب  مجلس  ب��أن  فخامته  وت��اب��ع 
بإصدار  ح��ص��راً  المختصة  الجهة  ه��و 
االنتخابات  اجراء  متوقعاً   ، التشريعيات 
في موعدها المحدد قائا ” أن الشعب 
المخرج  وه��ي  االنتخابات  يريد  الليبي 
أنه  إلى  منوها   ” الليبية  لازمة  الوحيد 
اذ لم تتم االنتخابات ربما تتعرض الباد 

من  الفوضى  إلى  والعودة  التقسيم  إلى 
جديد .

النواب  وأوضح فخامة رئيس مجلس 
تلفزيون وراديو عموم   ” لقائه مع  خال 
العامة  بالميزانية  يتعلق  فيما   ” روسيا 
ميزانية  ق��دم��ت  الحكومة  ب��أن  للدولة 
بقيمة 100 مليار دينار ومن ثم خفضت 
دراستها  وت��م��ت  دي��ن��ار  مليار   96 إل��ى 
والحظ المجلس أن باب التنمية لم يكون 
إلى  النواب  مجلس  اتجاه  فكان  مفصًا 
وبقية  المرتبات  األول  ال��ب��اب  اعتماد 
وطلب  التنمية  ب��اب  باستثناء  األب���واب 
المجلس من الحكومة تبويبه واثناء ذلك 
الميزانية  دراسة  تأجيل  الحكومة  طلبت 
ألن��ه��ا ب��ص��دد ال��ت��ع��دي��ل ح��ي��ث ق��دم��ت 

بقيمة  معدلة  ميزانية  الماضي  األسبوع 
111 مليار دينار تمت احالتها إلى لجنة 
لدراستها  بالمجلس  والمالية  التخطيط 
طبقاً للقانون ومن ثم تقدم تقريرها ، ونوه 
فخامته إلى أن الحكومة تقوم بالصرف 
12/1 وهي ليست بحاجة إلى الميزانية 
انما هو قانون لتغطية هذه المصروفات 
للقوات  المحدد  المبلغ  أن  إلى  ،مشيراً 
المسلحة مبلغ قليل ال يتناسب مع مهامها 
وتجهيزها  لدعمها  مناسب  غير  وه��و 

لحماية الباد والنظام العام .
وجدد فخامته مطالبته بخروج القوات 
مطالبا  الليبية  األراض���ي  من  األجنبية 
تركيا  دول��ة  بمعاقبة  ال��دول��ي  المجتمع 
وان   ، ليبيا  من  قواتها  باخراج  والزامها 
المبرر لوجودها هو االتفاقية المبرمة مع 
حكومة فائز السراج وهو ال يملك عقد 
المعاهدات  ه��ذه  مثل  وان  المعاهدات 
ال��ذي  ال��ن��واب  مجلس  يقرها  ان  يجب 

رفضها واعتبرها كأنها لم تكن.
النواب  مجلس  رئيس  فخامة  وأش��اد 
بالدور الروسي الداعم للشرعية المتمثلة 
في مجلس النواب قائا ” تربطنا بدولة 
روس��ي��ا ع��اق��ات ص��داق��ة قديمة وك��ان 
موقفها في مجلس األمن واضحاً وجريئاً 
 ” المنتخبة  الشرعية  للسلطة  وداع���م 
حالياً  روسيا  من  المطلوب  بأن  مضيفا 

دعم االنتخابات الرئاسية والبرلمانية .

فخامة المستشار عقيلة صالح في مقابلة مع تلفزيون وراديو عموم روسيا: 
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رئيس المجلس الرئاسي يلتقي النقيب العام للمعلمين 
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الدبيبة يبحث مع اقعيم مستجدات 
األوضاع األمنية بالمنطقة الشرقية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجتمع مع 
لجنة إعداد جدول المرتبات الموحد

وزارة الثقافة تفتتح مهرجان 
طرابلس للمألوف

لجنة إعادة االستقرار لمدينة بنغازي تقوم 
بجولة ميدانية لعدد من المشاريع

الرسمية  جلسته  النواب  مجلس  استأنف 
برئاسة  الماضيين  والثاثاء  االثنين  يومي 
المستشار  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  فخامة 
األول  النائب  معالي  وبحضور  صالح  عقيلة 
النويري  ف���وزي  األس��ت��اذ  المجلس  لرئيس 
مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب 
ف��ان��ه في  بليحق  ع��ب��دال��ل��ه  ال��س��ي��د  ال��ن��واب 
مستهل الجلسة يوم االثنين الماضي استأنف 
المجلس مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب 
وفي  ال��ش��ع��ب.  م��ن  مباشر  بشكل  ال��رئ��ي��س 
جلسة يوم الثاثاء الماضي تم تعميم مشروع 
قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م 
والذي  الحكومة  قبل  المعدل مرة اخرى من 
احيل إلى مجلس النواب يوم االثنين الماضي، 
وبعد ذلك استكمل مجلس النواب مناقشاته 
انتخاب  قانون  مواد مشروع  ومداوالته حول 
الرئيس بشكل مباشر من الشعب، حيث وافق 
الذي  القانون  مشروع  على  النواب  مجلس 
احيل للجنة التشريعية والدستورية للصياغة 
األسبوع  إلى  الجلسة  علقت  وبذلك  النهائية 

القادم.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد 
الماضي،  األربعاء  يوم  الدبيبة،  الحميد 
اس��ت��ع��داد ال��ح��ك��وم��ة ألي ال��ت��زام��ات أو 
الوطنية  المفوضية  تحتاجها  مصاريف 
التجهيز  يخص  فيما  لانتخابات  العليا 

لانتخابات.
أت���ى ذل���ك ف��ي خ��ط��اب وّج��ه��ه رئيس 
الحكومة لرئيس مجلس المفوضية عماد 
السايح، أشار فيه إلى أن األمر ال يتطلب 
تلقي الدعم من أي منظمة دولية أو محلية 

إلنجاز االستحقاق الوطني.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب :
موافقة مجلس النواب على مشروع قانون 

انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب

الدبيبة: الحكومة ملتزمة بأي 
مصاريف تحتاجها مفوضية االنتخابات 

إلنجاز االستحقاق الوطني

ال��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
الماضي  األحد  يوم  صالح  عقيلة  المستشار 
اإلعاقة حيث  ذوي  ح��راك  أعضاء  من  وف��داً 
المتعلقة  المواضيع  من  ع��دد  اللقاء  ناقش 
التشريعات  وكذلك  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص 
مختلف  في  حقوقهم  تضمن  التي  والقوانين 

المستويات وفي شتى المجاالت .
ذوي  حراك  أعضاء  بتكريم  اللقاء  واختتم 
اإلعاقة فخامته بدرع تقديرا لمواقف الوطنية 

و وقوفه إلى جانب األشخاص ذوي اإلعاقة.

ال��رئ��اس��ي  المجلس  رئ��ي��س  ت��ل��ّق��ى 
محمد المنفي، يوم الخميس الماضي، 
اتصاال هاتفيا من المبعوث األمريكي 
نورالند،  ريتشارد  ليبيا  إل��ى  الخاص 
أك���دا خ��ال��ه ع��ل��ى االل���ت���زام ب��إج��راء 

االنتخابات في موعدها.
موقعها  عبر  األمريكية،  السفارة 
الرسمي على تويتر؛ قالت: إن المكالمة 
الهاتفية أكدت التزام الطرفين بإجراء 

انتخابات ديسمبر في الوقت المحدد؛ 
بإجراء  الليبي  الشعب  تّوقعات  لتلبية 
ليبيا  ل��دع��م  ونزيهة  ح��رة  انتخابات 

مستقرة وموحدة وديمقراطية.
جميع  دع��وة  على  الطرفان  وش��دد 
األطراف في ليبيا إلى االمتناع عن أي 
تعبئة قد يُنظر إليها على أنها تصعيٌد 
إطاق  وقف  اتفاق  تنفيذ  يقّوض  قد 

النار المبرم في 23 أكتوبر 2020.

رئ���ي���س مجلس  ف��خ��ام��ة  ب��ح��ث 
النواب المستشار "عقيلة صالح" يوم 
الدولة  وزي��رة  مع  الماضي  االثنين 
ل��ش��ؤون ال��م��رأة "ح��وري��ة ط��رم��ال " 
مقترح مشروع قانون حماية المرأة، 
ودور مجلس النواب في دعم المرأة.

وتم خال هذا اللقاء الذي عقد 
بمقر رئيس مجلس النواب بحضور 
مستشار وزير الدولة لشؤون المرأة 

وزير  ومندوب  طابون"،  بن  "أح��ام 
المنطقة  عن  المرأة  لشؤون  الدولة 
الشرقية "أميمة باوي" رؤية المجلس 
لملف المصالحة الوطنية، باإلضافة 
إلى مشاركة المرأة الفعالة في هذا 

الملف. 
كما تم مناقشة دور المجلس في 
أكبر  بشكل  المرأة  مشاركة  ضمان 
علي صعيدي الترشيح واالنتخاب. 

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي حراك ذوى اإلعاقة

المنفي والسفير األمريكي يؤكدان االلتزام بإجراء االنتخابات في موعدها

فخامة رئيس مجلس النواب يبحث مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة مقترح مشروع قانون حماية المرأة
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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
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بمجلس  الخارجية  الشؤون  لجنة  اعربت 
ال��ج��زائ��ر  دول����ة  م��ع  تضامنها  ع��ن  ال���ن���واب 
الشقيقة شعبا وحكومة في مواجهة الحرائق 
التي تجتاح مناطق واسعة في الجزائر، معبرة 
عن مواساتها القلبية الحارة لعائات الضحايا 

العاجل  ب��ال��ش��ف��اء  وتمنياتها  وال��م��ف��ق��ودي��ن 
للجرحى .

أن  في  ثقتها  عن  الخارجية  لجنة  وأك��دت 
األزم��ة،  ه��ذه  سريعا  الجزائر  دول��ة  تتجاوز 
موصية بضرورة تنسيق الجهود على مستوى 

العالمية  ب��ال��خ��ب��رات  واالس��ت��ع��ان��ة  المنطقة 
عن  الناتجة  الجديدة  األزم��ة  ه��ذه  لمواجهة 
ارتفاع درجات حرارة األرض، بسبب األنشطة 
الصناعية وانبعاث الغازات، األمر الذي يشكل 

تحديا عالميا يجب تكثيف العمل عليه .

طالب عضو مجلس النواب عبد 
الرئاسي  المجلس  ثابت،  المطلب 
وال��ح��ك��وم��ة ب���دع���م ال��م��ف��وض��ي��ة 
الوطنية العليا لانتخابات، وتوفير 
تنهي  حتى  لها  المناسب  المناخ 
على  منها  المطلوبة  األعمال  كافة 
لاستحقاق  استعداًدا  وجه،  أكمل 

االنتخابي يوم 24 ديسمبر.
ث���اب���ت، عبر  ال���ن���ائ���ب  وأش������ار 
صفحته على فيسبوك، إلى جهود 
مفوضية االنتخابات؛ الذي استمر 
دعم  وج��ود  عدم  رغم  يتوقف  ولم 

كامل لها.
النواب،  مجلس  عضو  وأض��اف 

إجمالي  عن  المفوضية  إعان  أن 
الناخبين  بسجل  المسجلين  عدد 
كبير  إقبال  يدل على  الداخل،  في 
نية  وهناك  التسجيل،  عملية  في 
للتمسك  الليبيين  قبل  من  صادقة 

باالنتخابات المقبلة.

المحاسبة  دي����وان  رئ��ي��س  وّج����ه 
بالبيضاء عمر عبد ربه، مديري فروع 
الجهات  أداء  من  بالتحّقق  الديوان، 
لجائحة  ب��ال��ت��ص��دي  ال��ع��اق��ة  ذات 

كورونا.
وط���ال���ب “ع���ب���د رب�����ه” ف���ي نص 
مراكز  بحصر  ال��م��وّج��ه،  ال��خ��ط��اب 

فرع،  كل  اختصاص  بدائرة  الرصد 
اإلمكانات  توافر  مدى  من  والتحقق 
الوباء،  عن  المبكر  للكشف  الازمة 
ف��ض��ًا ع���ن ح��ص��ر م���راك���ز ال��ع��زل 
إلى  باإلضافة  أدائها،  من  والتحقق 

حصر حاالت اإلصابة.
المحاسبة  دي��وان  رئيس  حّث  كما 

التطعيم،  مراكز  على  الوقوف  على 
على  والوقوف  عملها،  سير  ومتابعة 
بالمنافذ  االح��ت��رازي��ة  اإلج�����راءات 
أن  على  والبحرية،  والجوية  البرية 
للتقييم،  عمل  ف��رق  ال��ف��روع  تُشّكل 
اللجنة  إلى  أسبوعية  تقارير  وتقديم 
المركزية بديوان المحاسبة البيضاء.

طالب رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب 
المجلس  م��ن  ك��ًا  ال��ح��راري  سليمان  السيد 
الخارجية  ووزارة  ال���وزراء  ومجلس  الرئاسي 
بتشكيل لجنة لحصر المنظمات االجنبية التي 
وجنوبا،  وغربا  شرقا  الباد  انحاء  في  تعبث 
االس��ت��ق��رار  ل��زع��زع��ة  تسعي  بانها  م��وض��ح��اً 
مايسمي  عبر  المحلي  المجتمع  في  والدخول 

بتقديم الدعم للسلطات المحلية.

ووجه رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب 
جهاز المخابرات العامة وجهاز األمن الداخلي 
المنظمات  ه��ذه  عمل  علي  التركيز  بضرورة 
وأذونات تراخيصها داخل ليبيا وتنظيم عملها 
كما  الوطني،  القومي  األم��ن  مع  يتماشي  بما 
التعامل  بعدم  والبلديات  المؤسسات  كل  حث 
لجهات  الرجوع  بعد  اال  المنظمات  ه��ذه  مع 

االختصاص.

لجنة الشؤون الخارجية تعرب عن تضامنها مع الجزائر الشقيق في مواجهة أزمة الحرائق

عبدالمطلب ثابت: يجب دعم مفوضية االنتخابات استعدادًا لاستحقاق االنتخابي القادم

ديوان المحاسبة بالبيضاء يوّجه فروعه بالتحّقق من الجهات المختصة بمكافحة جائحة كورونا

رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب يطالب بتشكيل لجنة لحصر المنظمات األجنبية العاملة في الباد

الفريق العمامي: لجنة 5+5 ماضية في مهامها ولم تخرج عن اختصاصاتها

اللواء المسماري: وجود القوات األجنبية والمرتزقة يهدد الحوار السياسي في ليبيا

عن   5+5 المشتركة  العسكرية  اللجنة  عضو  قال 
ام��راج��ع  ال��ف��ري��ق  المسلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
العمامي, إن اللجنة لم تخرج عن اختصاصاتها كما قال 

بعض التابعين للقوات التركية في ليبيا.
أن  العمامي  الفريق  أض��اف  تلفزّي  تصريح  وف��ي 
تم  الذي  النار  إطاق  وقف  تنفيذ  في  شرعت  اللجنة 

القوات  خروج  على  وأصرت  جنيف,  في  عليه  االتفاق 
األجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأوضح العمامي أن هناك دعم من دول العالم لتنفيذ 
 5+5 لجنة  وأن  والمرتزقة,  األجنبية  القوات  خ��روج 
ليبيا حول ذلك إلنجاح  البعثة األممية في  أبرقت إلي 
االنتخابات في ليبيا, مشددا أنه ال يوجد ليبي يرتضي 

وجود مقاتلين أجانب على أرضه, غير قلة تابعة لتنظيم 
اإلخوان المسلمين والمدعومين من تركيا.

وذكر العمامي أن الهجوم الذي يشن على اللجنة آت 
من المناصرين تركيا واالستعمار واإلخوان المسلمين, 
منوها بحرص اللجنة على المضي قدما وعدم االلتفات 

للوراء.

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة 
اللواء أحمد المسماري إن وجود المرتزقة والقوات 
الليبية يهدد السلم واألمن  األجنبية في األراضي 

ومخرجات الحوار السياسي.
وحّذر المسماري في تصريحات صحافية، من 
بتصعيد  القيام  في  المرتزقة  استخدام  إمكانية 
عسكري حال فشل جماعة اإلخوان وهزيمتها في 

االنتخابات المقبلة.

وشدد على دعم القيادة العامة إجراء االنتخابات 
الشعب  ألبناء  ودعوتها  المقبل  ديسمبر   24 في 
ألن  االنتخابات  مفوضية  ف��ي  للتسجيل  الليبي 
مهمتنا تكمن في إيصال الشعب لصندوق االقتراع 

بشكل آمن وعادل.
ليبي  أي  إقصاء  عدم  المسماري ضرورة  وأكد 
وجود  أهمية  إلى  الفتاً  لانتخابات،  الترشح  من 
التي  االنتخابات  للعملية  ودولية  أممية  مراقبة 

يجب أن تكون بشكل مباشر من الشعب لتكن حرة 
ونزيهة.

القيادة  ترحيب  ال��م��س��م��اري  ال��ل��واء  أك��د  كما 
 5+5 المشتركة  العسكرية  اللجنة  بمخرجات 
خاصة التي تدعو إلخراج القوات األجنبية، وإلغاء 
تأييد  على  م��ش��دًدا  العسكرية،  االتفاقيات  ك��ّل 
القيادة العامة لحل الميليشيات المسلحة التي تعد 

أزمة ليبيا األولى نظراً النتشارها في الباد.
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رئيس المجلس الرئاسي يلتقي النقيب العام للمعلمين ويشيد بدورهم في أداء رسالتهم التعليمية

الدكتور  ال��رئ��اس��ي  المجلس  رئ��ي��س  التقى 
عميدا  الماضي  األرب��ع��اء  ي��وم  المنفي،  محمد 
الحكماء  م��ن  ووف���د  وت��ازرب��و  ال��ك��ف��رة  بلديتي 
واألعيان اللذان استعرضا المشاكل والصعوبات 
في  للمواطنين  ال��خ��دم��ات  تقديم  تعيق  التي 
جميع المجاالت، السيما الكهرباء ونقص المياه 

واللقاحات المضادة لفيروس "كورونا".
ال��رئ��اس��ي، العمل  ال��م��ج��ل��س  وأك����د رئ��ي��س 
البلديتين،  تواجه  التي  الصعوبات  تذليل  على 
عن  وعبر  العاقة،  ذات  الجهات  مع  بالتنسيق 
برامج  إنجاح  في  الجنوب  أه��ل  ل��دور  تقديره 
المجلس  يسعى  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  المصالحة 
المتواصل لجهود  لتحقيقها، ودعمهم  الرئاسي 

المجلس لتحقيق أمن واستقرار ليبيا.
عن  ت��ازرب��وا،  و  الكفرة  بلديتي  عميدا  وأك��د 
اس��ت��ع��داده��م��ا ال��ت��ام ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي م��ش��روع 
المصالحة الوطنية الذي يهدف إلى لم الشمل 
لتحقيق االستقرار والسام في كل أنحاء ليبيا.

الدكتور  ال��رئ��اس��ي،  المجلس  رئيس  التقى 
محمد المنفي، يوم األحد الماضي عميد بلدية 
بئر األشهب، وذلك لمناقشة المشاكل والعراقيل 

التي تواجه البلدية.
وتم خال اللقاء التأكيد على ضرورة اإلسراع 
في تنفيذ المشاريع المتعثرة بالبلدية، كالطرق 
الحكم  وزارة  مع  بالتنسيق  والكهرباء،  والمياه 

المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.
رئيس  للسيد  األشهب  بئر  بلدية  عميد  وأك��د 
للمساهمة  البلدية  استعداد   ، الرئاسي  المجلس 
في مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه المجلس 
ال��رئ��اس��ي، وذل��ك ل��رأب ال��ص��دع ول��م شمل أبناء 
الوطن، من أجل عودة السام واالستقرار للباد.

الدكتور محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  التقى 
المنفي، يوم االثنين الماضي عميد بلدية األبرق، 
والصعوبات  المشاكل  أم��ام��ه  اس��ت��ع��رض  ال���ذي 
جميع  في  المواطنين  الخدمات  تقديم  تعيق  التي 
المجاالت السيما، الكهرباء والمياه والبنية التحتية.
وط��ال��ب ع��م��ي��د ال��ب��ل��دي��ة ب��م��ش��روع إلن��ش��اء 
مستشفى للتوحد واألمراض النفسية والعقلية، 

نظًرا لحاجة المدينة والمنطقة بالكامل له.
وتطرق اللقاء لدعم المفوضية الوطنية العليا 
لانتخابات، ودورها في االستحقاق االنتخابي 

القادم، ودور الشباب في مسيرة التنمية.
وأكد عميد البلدية والوفد المرافق له دعمهم 
التي  الوطنية  المصالحة  لمفوضية  الكامل 

تهدف إلى لم شمل الليبيين.

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي 
عميدا بلديتي الكفرة وتازربو

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي 
عميد بلدية بئر األشهب

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي 
عميد بلدية األبرق

ب��ح��ث رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي 
لقائه  خ��ال  المنفي  محمد  ال��دك��ت��ور 
ي���وم االث��ن��ي��ن ال��م��اض��ي ع��ض��و مجلس 
والمدراء  للكهرباء  العامة  الشركة  إدارة 
تعاني  التي  المشاكل  بالشركة  العامون 
بسبب  الكهرباء  في  طبرق  مدينة  منها 
أكدوا على  الذين  التحتية  البنية  تهالك 
بالمدينة  الكهرباء  قطاع  دعم  ض��رورة 
توصيل  ع��ل��ى  م��ن��ه  ج���زء  يعتمد  ال���ذي 
الكهرباء من جمهورية مصر عن طريق 

خطوط النقل.

اإلدارة  م��ج��ل��س  ع���ض���و  وط����ال����ب 
والمدراء العامون بضرورة دعم الشركة 
باإلمكانات الازمة التي تساعدها على 
بالمنطقة  األحمال  طرح  مرحلة  تجاوز 

الشرقية.
المجلس  رئيس  السيد  وج��ه  ب��دوره 
ال��رئ��اس��ي إل���ى ض����رورة اإلس�����راع في 
استكمال الوحدة األولى للمحطة الغازية 
الجديدة بطبرق حتى تدخل بداية العام 
الشبكة العامة لتغذية المدينة والمناطق 

المجاورة لها.

الوحدة  رئيس حكومة  شارك 
عبدالحميد  ال��س��ي��د  ال��وط��ن��ي��ة 
ال��دب��ي��ب��ة ص��ب��اح ي���وم ال��ث��اث��اء 
الماضي بمدينة طرابلس الهيئة 
عدد  تفعيل  للمعلومات،  العامة 
من  المنفذة  ال��م��ش��روع��ات  م��ن 
وزي���ري  ب��ح��ض��ور  وذل����ك  قبلها 
ال���دول���ة ل��ات��ص��ال وال���ش���ؤون 
ال��س��ي��اس��ي��ة وال����دول����ة ل��ش��ؤون 
وأمين  ورئيسه  ال���وزراء  مجلس 
مجلس التخطيط الوطني وعدد 

من المهتمين بهذا المجال.
وف�����ي ك��ل��م��ت��ه أك�����د ال��س��ي��د 
ض��رورة  على  الحكومة  رئ��ي��س 
المشاريع  ف��ي  الفعلي  ال��ب��دء 
مثل  ل��ل��دول��ة  ال��ازم��ة  التقنية 
ضرورة  وكذلك  المشاريع  هذه 
ت���ح���دي���ث ال����ق����ان����ون رق�����م 4 
لقطاع  المنظم   1993 لسنة 

تعليماته  وأص���در  المعلومات 
للعمل على تقديم مقترح قانون 

جديد.
وب����دوره أوض���ح رئ��ي��س هيئة 
عبدالباسط  السيد  المعلومات 
الباعور أن الهيئة ستبدأ فعلًيا في 

الوطني  التقرير  مشروع  تفعيل 
السادس للتنمية البشرية وكذلك 
الوطنية  التحتية  البنية  مشروع 
توقف  والذي  المكانية  للبيانات 
2009م  العام  منذ  بها  العمل 
وال�����ذي ي��ع��ت��ب��ر م���ن ال��م��ش��اري��ع 

الوطنية الازمة لكل دولة.
وق���دم���ت ال��ه��ي��ئ��ة ع�����دًدا من 
المتعلقة  ال��ض��وئ��ي��ة  ال���ع���روض 
تفعيلها  ال��م��زم��ع  ب��ال��م��ش��اري��ع 
مع  الفني  النقاش  ب��اب  وبفتح 

المختصين والمهتمين.

ت��اب��ع رئ��ي��س ح��ك��وم��ة 
السيد  الوطنية  ال��وح��دة 
عبدالحميد الدبيبة صباح 
الماضي،  الخميس  ي��وم 
خطة جهاز تنمية وتطوير 
للعام  اإلداري����ة  ال��م��راك��ز 
زي��ارت��ه  خ���ال  2021م 
ال��ج��ه��از، حيث  ل���دي���وان 
موسًعا  اج��ت��م��اًع��ا  ع��ق��د 
ومديرو  اإلدارة  لجنة  مع 
وال��م��ش��اري��ع  االدارات 
وزيري  بحضور  بالجهاز، 
مجلس  ل��ش��ؤون  ال���دول���ة 
الوزراء ورئيس الحكومة، 
واإلت�����ص�����ال وال����ش����ؤون 

السياسية.

واس���ت���ع���رض ال��م��دي��ر 
للعام  الجهاز  خطة  العام 
تشمل  وال��ت��ي  ال���ج���اري، 

عدد كبير من القطاعات 
وال���م���ش���اري���ع ال��م��ه��م��ة 
أو  تنفيذها  سيتم  ال��ت��ي 

ه��ذه  خ���ال  استكمالها 
السنة.

الرئيس  السيد  وأك���د 

خال كلمته على ضرورة 
الخطة  في  الفعلي  البدء 
بشكل  نتائجها  وظ��ه��ور 
على  للمواطنين،  واض��ح 
مناطق  ك��اف��ة  تشمل  أن 

ليبيا.
تعليماته  أع��ط��ى  ك��م��ا 
بالسفر  ال��ج��ه��از  إلدارة 
لمتابعة  بنغازي  لمدينة 
اس�����ت�����ئ�����ن�����اف ت���ن���ف���ي���ذ 
المستهدفة  المشروعات 
ب��ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة، 
زي����ارة  ت��ل��ي��ه��ا  أن  ع��ل��ى 
لمتابعة  س��ب��ه��ا  ل��م��دي��ن��ة 
بالمنطقة  ال��م��ش��روع��ات 

الجنوبية.

المجلس  رئيس  التقى 
محمد  الدكتور  الرئاسي 
ال��م��ن��ف��ي، ي����وم االث��ن��ي��ن 
العام  النقيب  ال��م��اض��ي 
ل��ل��م��ع��ل��م��ي��ن ال�����ذي أك��د 
دع���م���ه ل��ل��س��ي��د رئ��ي��س 
الرئاسي خال  المجلس 
ه�����ذه ال���م���رح���ل���ة ال��ت��ي 
ت��م��ه��د ال��ط��ري��ق إلج���راء 
االنتخابي  االس��ت��ح��ق��اق 
ن���ه���اي���ة ال����ع����ام ورغ���ب���ة 
ال��م��ع��ل��م��ي��ن ال��م��ش��ارك��ة 
المصالحة  م��ش��روع  ف��ي 

إلى  تهدف  التي  الوطنية 
لم شمل الليبيين وتحقيق 
في  واالستقرار  السام 

كل مناطق ليبيا.
العام  النقيب  وطالب 
م����ن رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س 

ال��رئ��اس��ي ب��ال��ن��ي��اب��ة عن 
على  ال��ع��م��ل  المعلمين 
ضمان حق المعلمين في 

لهم  المخصصة  الزيادة 
رقم  ال��ق��ان��ون  على  ب��ن��اًء 
4 لسنة 2018 الصادر 

عن مجلس النواب.
ف��ي��م��ا أش�����اد ال��س��ي��د 
رئيس المجلس الرئاسي 
بشريحة المعلمين الذين 
أداء  ف���ي  ي���ت���أخ���روا  ل���م 
رغم  السامية  رسالتهم 
بها  يمر  ال��ت��ي  ال��ظ��روف 
لهم  دعمه  وأك��د  الوطن، 
نيل  م��ن  يتمكنوا  ح��ت��ى 

حقوقهم المشروعة.

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي مسؤولي الشركة العامة للكهرباء 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يشارك الهيئة العامة للمعلومات تفعيل 
مشروعي البيانات السكانية والمعلومات الجغرافية المكانية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتابع خطة جهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية للعام 2021
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األربعاء  يوم  مازن،  خالد  الداخلية  وزير  عقد 
برئيس  اجتماًعا  طرابلس،  في  بمكتبه  الماضي 
قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي جمال 
الفنية  للشؤون  ال��وزارة  وكيل  بحضور  العمامي، 

فرج اقعيم.
العمل  وترّكزت مناقشات االجتماع حول سير 
أعضاؤه  بها  يقوم  التي  والجهود  النجدة،  بقسم 
للمجاهرة باألمن من خال التمركزات والدوريات 
من  الباغات  واستقبال  ال��ي��وم،  طيلة  األمنية 

المواطنين للحفاظ على األمن بالشارع العام.
تواجه  التي  المشكات  إل��ى  التطّرق  ت��ّم  كما 
تحسين  في  يساهم  بما  تذليلها  وسبل  القسم 
مستوى األداء وتقديم أفضل الخدمات، خصوًصا 
بشكل  المواطنين  مع  يتعامل  النجدة  قسم  أن 

مباشر.

بحكومة  الليبية  الداخلية  وزارة  وكيل  اجتمع 
الوحدة الوطنية السيد فرج إقعيم العبدلي، برئيس 
 – األجانب  وش��ؤون  والجنسية  الجوازات  مصلحة 
ليبيا، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون 
األج��ان��ب ف��رع بنغازي، وذل��ك إلي��ج��اِد ح��ٍل ج��ذرٍي 
الجوازات  منظومة  تعطل  وراء  الحقيقية  لألسباب 

بشكل مستمر.
وبحث وكيل الوزارة خال االجتماع، وضع ُحلول 
وشكاوٰی  لنداءات  تلبيًة  ملموسة  وحقيقية  عاجلة 
المواطنين الُمستِمرة نظراً لحاجِتهم الماسة ألحِد 

أبسط حقوقهم.
عاجٍل،  وبشكٍل  تعليماته  الوكيل  وأع��ط��ٰى  ه��ذا 
التقديم  يخص  فيما  بنغازي  مدينة  ِحصة  زي���ادِة 
والتَّصوير ليكون العدد اإلجمالي لقبول اإلجراءات 
ُمقترح  وتقديم  الواحد،  اليوم  في  )500( شخٍص 
يضمُن عدم تعطل أداء المنظومة بإستثناء األعطال 

التقنية.
لعقد  زمني  تنظيم جدول  تمَّ  النَّحو  علٰى هذا  و 
بحضوِر  الشأن،  بهذا  ُمستعجلة  دورية  اجتماعات 
ومتابعة مباشرة لوزير الداخلية في حكومة الوحدة 
يد الوكيل فيما يخص تنفيذ الحلول  الوطنية، والسَّ
نهائياً  األزمة  هذه  لحلحلِة  الموضوعة  واألساليب 
بينهم  وكيفية إعادة ترتيب الطوابع والتنسيق فيما 

لتفادي التأخير علٰی حساب المواطن.
وإصدار  تفعيل  ض��رورة  علٰی  المجتمعون  وإتفق 
البطاقة الشخصية اإللكترونية وشروع العمل بفروع 
وتنظيم  الليبية،  الُمدن  كل  في  الجوازات  مباحث 
خطة تضمن الشروع في إجراءات حصر األجانب 
أنَّه  علٰی  تأكيداً  الحصر،  بطاقات  إص��دار  وكيفية 
والجنسية  الجوازات  لمصلحة  أصيٌل  ٱختصاٌص 
وشؤون األجانب، وٱتخاذ كافة التدابير واإلجراءات 
القانونية إتجاه كل ما يُعارض ذٰلك، وفقاً لما تخولُه 

اللوائح والقوانين المعُمول بها بالدولة الليبية. 

وزير الداخلية يّطلع على سير العمل 
بقسم النجدة بنغازي

وكيل وزارة الداخلية يجتمع برئيسي 
مصلحة الجوازات وشؤون األجانب

الدبيبة يبحث مع اقعيم مستجدات األوضاع األمنية بالمنطقة الشرقية

بوجناح يؤكد على ضرورة مباشرة عمل مكتب وزارة الخارجية بالمنطقة الشرقية

وزارتا الخارجية والعمل تبحثان “آلية استجاب العمالة والهجرة غير الشرعية”

االتفاق على إعداد مسودة تعاون مشترك بين ليبيا ومصر في قطاع الشؤون االجتماعية

وزارة الداخلية تستعّد إلطاق منظومة إصدار الحالة الجنائية

اس����ت����ق����ب����ل رئ���ي���س 
الحميد  عبد  الحكومة 
في  بمكتبه  ال��دب��ي��ب��ة، 
وزارة  وك��ي��ل  ط��راب��ل��س، 
الداخلية للشؤون الفنية 
فرج اقعيم، وذلك لبحث 
المتعلّقة  الموضوعات 

بعمل وزارة الداخلية.
وأف�������ادت ال��ص��ف��ح��ة 
وزارة  لوكيل  الرسمية 
الداخلية على “فيسبوك” 
ناقشا  ال��ج��ان��ب��ي��ن  ب���أن 

م��س��ت��ج��دات األوض����اع 
األم���ن���ي���ة ب��ال��م��ن��ط��ق��ة 
والمشكات  الشرقية، 

التي تواجه رجال األمن، 
إلى جانب الوقوف على 
وكيفية  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

لهم  التسهيات  تقديم 
لسير  ال��ح��ك��وم��ة  م���ن 

العمل األمني.

أش���اد رئيس  ب����دوره، 
ال���ح���ك���وم���ة ع���ل���ى م��ا 
عمل  م��ن  الوكيل  قدمه 
الفترة  في  دؤوب  وطني 
األم��ن  لبسط  األخ��ي��رة 
وال��م��س��اه��م��ة ف���ي رف��ع 
المواطن،  على  المعاناة 
ب��ال��ع��م��ل على  م��ت��ع��ه��ًدا 
إح������داث ن��ق��ل��ه ن��وع��ي��ة 
ف���ي ع��م��ل ال��م��ؤس��س��ة 
الشرطية بكل عناصرها 

في أنحاء الباد كافة.

ناقش نائب رئيس الحكومة رمضان 
مع  الماضي،  الخميس  يوم  أبوجناح، 
التعاون  لشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل 
مكتب  ملف  كتي؛  عمر  والمنظمات 
وزارة الخارجية في المنطقة الجنوبية 
إلع��ادة  تنفيذها  ال��م��زم��ع  وال��خ��ط��ط 

افتتاحه.
ك��م��ا ن��اق��ش ال��ل��ق��اء ال����ذي ع��ق��ده 
ال��ج��ان��ب��ان ب��م��ك��ت��ب ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س 
الدبلوماسي،  المعهد  فتح  بطرابلس، 

لقبول  تنفيذها  سيتم  ال��ت��ي  واآلل��ي��ة 
المرشحين، وسبل توحيد مكتبي وزارة 
الشرقية  المنطقتين  ف��ي  الخارجية 

والجنوبية.
مباشرة  على ضرورة  بوجناح  وأكد 
بالمنطقة  ال���وزارة  مكتب  م��ن  العمل 
الشرقية، مشدًدا على أن يكون هناك 
المنطقة  م���ن  ل��ألش��خ��اص  ن��ص��ي��ب 
والقنصليات  السفارات  في  الجنوبية 

والبعثات الدبلوماسية.

الخارجية  وزيرة  بحثت 
وزير  مع  المنقوش  نجاء 
أوجه  العابد،  على  العمل 
ال��وزارت��ي��ن،  بين  ال��ت��ع��اون 
ل���وض���ع آل���ي���ات وش����روط 
اس��ت��ج��اب ال��ع��م��ال��ة من 
ال����خ����ارج، وذل�����ك خ��ال 
األرب��ع��اء  ي��وم  اجتماعهما 
الماضي، بوزارة الخارجية 

بطرابلس.
وأفادت وزارة الخارجية 
في بيان عبر صفحتها على 
الجانبين  بأن  “فيسبوك” 

ن���اق���ش���ا ك���ذل���ك م��ش��ك��ل��ة 
الشرعية،  غ��ي��ر  ال��ه��ج��رة 
لألمن  تهديًدا  تشكل  التي 
والتركيبة  الليبي،  القومي 

للسكان  ال��دي��م��وغ��راف��ي��ة 
تمّسك  وأك��دا   ، ليبيا  في 
هذه  تجاه  بموقفها  ليبيا 
وأشارا  العالمية،  الظاهرة 

األكثر  تعد  ليبيا  أن  إل��ى 
بلد  كونها  منها،  ت��ض��ررا 
ل��ل��م��ه��اج��ري��ن غير  ع��ب��ور 
الشرعيين وليست مصدًرا 

لهم.
وح�������ول س���ب���ل ال��ح��د 
غير  الهجرة  ظ��اه��رة  م��ن 
المنقوش  قالت  الشرعية؛ 
تكاثف  يتطلّب  ذل���ك  إن 
ج���ه���ود ج��م��ي��ع ال������دول، 
وال��م��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة؛ 
مستدامة  تنمية  إلح��داث 
ج��ن��وب  دول  ف���ي  خ��اص��ة 
الصحراء، وإقامة مشاريع 
سبل  ت���وف���ر  اق��ت��ص��ادي��ة 
ال��ع��ي��ش ال��ك��ري��م ف��ي دول 

المصدر.

الشؤون  وزيرة  بحثت 
االج���ت���م���اع���ي���ة وف�����اء 
ال��ك��ي��ان��ي م���ع وزي����رة 
االجتماعي  ال��ت��ض��ام��ن 
القباج  نيفين  المصرّية، 
تعزيز  سبل  بالقاهرة، 
مختلف  ف���ي  ال��ت��ع��اون 
م�����ج�����االت ال�����ش�����ؤون 

االجتماعية.
وت��أت��ي زي����ارة وزي���رة 
ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة 
ل���ل���ق���اه���رة، ف���ي إط���ار 
الوحدة  حكومة  ح��رص 
ال���وط���ن���ي���ة ع���ل���ى دع���م 
الثنائي  التعاون  أواص��ر 
القائم بين ليبيا ومصر.

وق����ال����ت ال��ك��ي��ان��ي 

بالوزيرة  لقائها  خ��ال 
الحكومة  إن  المصرية، 
التقدم  ب��ع��ض  أح����رزت 
المتعلقة  الملفات  ف��ي 
ب���ت���ح���س���ي���ن م���س���ت���وى 
للمواطنين  ال��م��ع��ي��ش��ة 
ص��رف  بينها  ب��ي��ن  م��ن 

واألوالد  الزوجة  ع��اوة 
المعاشات  رفع  وكذلك 
األس��اس��ي��ة وم��ع��اش��ات 
ال��م��ت��ق��اع��دي��ن، م��ؤك��دة 
ال����ش����ؤون  وزارة  أن 
على  عاكفة  االجتماعية 
الكفيلة  السبل  دراس���ة 

ب��ت��ط��وي��ر ال��م��ؤس��س��ات 
التابعة لها.

ق��ط��اع  أن  وأك�������دت 
ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة 
ف���ي ل��ي��ب��ي��ا ي��ت��ط��ل��ع إل��ى 
الثنائي  التعاون  تقوية 
الجانب  من  نظرائه  مع 

العمل  لتطوير  المصري 
االج��ت��م��اع��ي وخ��دم��ات 
االجتماعية،  ال��رع��اي��ة 
م��ش��ي��رة إل����ى ض����رورة 
ت���ح���دي���ث االت���ف���اق���ات 
ال����س����اب����ق����ة وإج��������راء 
ال���ت���ع���دي���ات ال���ازم���ة 
ع��ل��ي��ه��ا ب��م��ا ي��ت��م��اش��ى 

وظروف المرحلة.
اتفق  ال��خ��ت��ام،  وف���ي 
ال��ج��ان��ب��ان ع��ل��ى إع���داد 
تعاون  الّتفاقية  مسودة 
الجانبين  بين  مشترك 
على  ت��ع��رض  أن  ع��ل��ى 
الجهات المختصة بكا 
التوقيع  ق��ب��ل  ال��ب��ل��دي��ن 

عليها.

االخ��ت��ب��ارات  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  أج���رت 
النهائية للنظام اإللكتروني إلصدار الحالة 
لجهاز  لتسليمها  اس��ت��ع��داًدا  الجنائية، 
التنفيذ  حيز  إلدخالها  الجنائية  المباحث 

الفعلي.
حسابها  عبر  الداخلية،  وزارة  وأك��دت 
التي  االختبارات  نجاح  “فيسبوك”  على 

أشرف عليها الفريق الفني المكلف بإصدار 
الشهادة الجنائية التابع لمركز المعلومات 

والتوثيق بالوزارة.
سيتم  الخدمة  ه��ذه  أن  إل��ى  وأش���ارت 
تفعيلها في فروع “طرابلس, بنغازي, سبها” 
المباحث  حالياً, وستشمل كّل فروع جهاز 

الجنائية خال الفترة القادمة.
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اعلن رفعت محمد العبار وكيل وزارة النفط والغاز 
رئيس  لقاء  لما جاء في  تقديره  االنتاج عن  لشؤون 
بشان  بلومبرغ  وكالة  مع  الوطنية  الوحدة  حكومة 
عرض مشاريع لتنفيذها االستثمار في مجال النفط 
االشهر  في  اللذين سيعقدان  المؤتمرين  في  والغاز 

القادمة في تكساس وطرابلس.
ل��وزارة  وكيا  بصفته  العبار  رفعت  السيد  وذك��ر 
الفنية  اللجنة  ورئيس  االنتاج  لشؤون  والغاز  النفط 
لمتابعة الشؤون الفنية في القطاع المكون بقرار من 
مستعد  القطاع  "ان  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس 
لتنفيذ ما يوكل اليه في هذا االحيان وتقديم برامج 
ومقترحات تتعلق به"، معتبرا ما قاله رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية كخطوة في االتجاه الصحيح لتطوير 
الثروة  من  واالستفادة  والغاز  النفط  قطاع  وتطوير 
بطريقة تخدم االهداف االقتصادية والتقنية وتمكين 
الصناعية  التنمية  وتحقيق  االن��ت��اج  م��ع��دالت  رف��ع 

واالقتصادية بنتيجة ايجابية جيدة للدولة الليبية.

أن  الجمعة،  للنف�ط،  الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
صافي إيرادات شهر يوليو للعام 2021م من مبيعات 
النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية 
والبتروكيماويات وصل الى مستويات قياسية مدفوعاً 

بطلب قوي وزيادة في اإلنتاج واألسعار العالمية.
الصافي  اإلي��راد  إجمالي  بلغ  المؤسسة  وبحسب 
من المبيعات النفطية أكثر من مليارين و52 مليون 

دوالر أمريكي.
صنع  مصطفى  النفطية،  المؤسسة  رئيس  وعلّق 
الله: "أبلغني رئيس الحكومة إنه عازم على إحداث 
نقلة نوعية في صيانة البنية التحتية على نحو يضمن 

تحقيق أهداف وطموحات الشعب الليبي".

الخميس  يوم  الوحدة  العامة لمصرف  شرعت اإلدارة 
الميدان  فرع  الوحدة  مصرف  رك��ام  إزال��ة  في  الماضي، 

السابق المتضرر جراء الحرب بمنطقة وسط الباد.
وذكر المكتب اإلعامي للمصرف – عبر صفحته في 
فيسبوك-  أنه سيتم إعادة بنائه بشكل جديد وعصري، 

وسيتم العمل كذلك على مبنى الفرع الرئيسي .
خطة  وضع  في  شرع  المصرف  أن  المكتب  وأض��اف 
إلعادة بناء وترميم الفروع المتضررة في مدينة بنغازي .

الجديد  ه��راوة  فرع  مقر  افتتاح  عن  المكتب  وكشف 
المجلس  أعضاء  بحضور   ، الماضيين  اليومين  خ��ال 
والمدير  البلدية،،  ومشايخ  وأعيان  هراوة  لبلدية  البلدي 
اإلداري��ة  الشؤون  إدارة  ومدير  ال��وح��دة،  لمصرف  العام 
اإلسامية،  والخدمات  المنتجات  إدارة  ومدير  والعقار، 
ومدير ونائب وحدة التسويق، ونائب مدير إدارة الفروع، 
وال��واح��ات  ال��س��درة  خليج  منطقة  ف���روع  إدارة  وم��دي��ر 

بالمصرف. 

وكيل وزارة النفط: ما قاله رئيس الحكومة 
لوكالة بلومبرغ خطوة في االتجاه الصحيح 

لتطوير وتطوير قطاع النفط والغاز

المؤسسة الوطنية النفط:
إيراداتنا لشهر يوليو الماضي 

فاقت الملياري دوالر 

إدارة مصرف الوحدة تشرع في 
إعادة بناء مقر فرع الميدان

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجتمع مع لجنة إعداد جدول المرتبات الموحد

وزير الشؤون اإلقتصادية يشرف على ندوة إفتراضية حول “الشركات العائلية في التقدم اإلقتصادي”

وزارة االقتصاد والتجارة ُتشكل لجنة لوضع تسعير لمادة الدقيق ورغيف الخبز

مصرف ليبيا المركزي يكشف عن احتياطي الذهب والدين المحلي وعائدات النفط المتوقعة 

اج��ت��م��ع ظ��ه��ر ي����وم اإلث��ن��ي��ن 
الوحدة  حكومة  رئيس  الماضي 
عبدالحميد  ال��س��ي��د  ال��وط��ن��ي��ة 
المشكلة  اللجنة  م��ع  ال��دب��ي��ب��ة 
ال����وزراء  مجلس  رئ��ي��س  ب��ق��رار 
والمكلفة   2021 لسنة   212
موحد،  مرتبات  ج��دول  بإعداد 
االجتماعية  للعدالة  تحقيًقا 
المالية  التدفقات  م��راع��اة  م��ع 
للميزانية  األول  للباب  المتاحة 

العامة للدولة.
خال  الحكومة  رئيس  وأك��د 
هذه  عمل  أهمية  على  ال��ل��ق��اء 
ال��ل��ج��ن��ة ك����ون خ��روج��ه��ا ب��ه��ذا 
سيحقق  ال���م���وح���د  ال����ج����دول 
الكفاية  حد  وضمان  المساواة 

للموظفين.
وأضاف أن هناك ظلًما واقع 
ع��ل��ى ال��م��وظ��ف��ي��ن ج���راء وج��ود 
للمرتبات،  المتعددة  ال��ج��داول 
وب���ات ل��زاًم��ا االن��ت��ه��اء م��ن هذه 
ال��م��ه��م��ة، وأم��ه��ل ال��ل��ج��ن��ة 60 
لعرضه  عملها  من  لتنتهي  يوماً 
لإلعتماد  ال���وزراء  مجلس  على 

واحالته لمجلس النواب إلقراره.
ك��م��ا ش����دد ال��س��ي��د رئ��ي��س 
الموحد  ال��ج��دول  أن  الحكومة 
العودة  يعني  ال  إع��داده  المزمع 
منه  عانى  ال��ذي   ،15 للقانون 
يجب  بل  السابق،  في  الليبيون 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى زي�����ادة م��داخ��ي��ل 
اإلن��ف��اق  تقليل  م��ع  الموظفين 

ال��ح��ك��وم��ي ع��ل��ى ال��م��رت��ب��ات 
المقنعة،  البطالة  والقضاء على 
م���ع ت��ن��ظ��ي��م ع���اق���ات ال��ع��م��ل 
لكافة  تنظيمية  هياكل  وإعتماد 
المؤسسات كجهود مكملة ال بد 

منها لتحقيق الهدف المنشود.
أك��د رئيس  آخ��ر  وم��ن جانب 
ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى ض�����رورة حل 
لمرتبات  اإلف���راج���ات  مشكلة 
اإلج��راءات  وتسهيل  الموظفين، 
إلنجاز  المعرقلة  البيروقراطية 
ه���ذا ال��م��ل��ف ف��ي أس����رع وق��ت 
الموظفين  معاناة  لرفع  ممكن، 
مرتباتهم  يتقاضوا  ل��م  ال��ذي��ن 

لمدة وصلت إلى عدة سنوات.

أق��ي��م��ت ب��رع��اي��ة وإش����راف وزي���ر ال��ش��ؤون 
ن��دوة  ال��غ��وي��ل”،  “س��ام��ة  السيد  اإلقتصادية 
العائلية  الشركات  أهمية  لمناقشة  إفتراضية، 
ألمانيا  إلى  بإلشارة  اإلقتصادي،  التقدم  في 

كنموذج يحتدى به.
الخميس  ي��وم  أقيمت  التي  ال��ن��دوة  وحضر 
السياسي  ال��ح��وار  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر  ال��م��اض��ي، 
المتوسط  األب��ي��ض  البحر  لجنوب  اإلقليمي 
كونراد  و”مؤسسة   ، فولك”  “ت��وم��اس  السيد 
أديناور”، ومدير مكتب الجزائر لمؤسسة السيد 
و”محمد  ش��ي��ف��ر”،   ماتياس  أدي��ن��اور  ك��ون��راد 

الفقيه” إستشاري تقنية معلومات.
ك��م��ا ح��ض��ر “إم���ام���ار أرت���ي���ل” م��دي��ر ع��ام 
“المديرة  الشكري  “ن��ج��وى  و  اي��رت��ل،  ش��رك��ة 

الهدى  و”ن��ور  جديد،   زمني  لشركة  التنفيذية 
ياسمين  لشركة  التنفيذية  الطويل”المديرة 
التنفيذي  الهاشمي”المدير  “معاذ  و  الشام، 

“ه��دى  وال���دك���ت���ورة   ،DinarPAY ل��ش��رك��ة 
للشركات  ازده��ار  منصة  المقيرحي”مؤسسة 

العائلية – ليبيا.
ال��ش��ؤون اإلقتصادية،  وب���دوره، أش��اد وزي��ر 
بنجاح تجارب بعض الدول المتقدمة صناعياً، 
ذات الشركات الضخمة فلم يكن هناك تعارٌض 
األم��وال  رؤوس  ذات  الكبيرة  ال��ش��رك��ات  بين 
الضخمة والشركات العائلية، وإنما عملت على 
بتوفير  وذل��ك  منها،  واإلستفادة  معاً  التعاون 
إحتياجاتها الصغيرة متكررة الطلب عن طريق 

الشركات العائلية.
والتشجيع  التقدير  بكلمات  الوزير،  وإختتم 
العائات”  “إزده��ار  لمبادرة  المبدعة  للفكرة 

ودعا لمسنادتها. 

ع��ق��د وزي���ر االق��ت��ص��اد 
الحويج،  محمد  والتجارة 
الدولة  وزير  مع  اجتماًعا 
ل���ل���ش���ؤون االق���ت���ص���ادي���ة 
س��ام��ة ال��غ��وي��ل، وم��دي��ر 
بالوزارة،  المتابعة  مكتب 
للمخابز،  العامة  والنقابة 
وع��������دد م�����ن أص����ح����اب 

المخابز.
هذا وتم خال االجتماع 
الخميس  ي��وم  عقد  ال��ذي 
الماضي، بمقر الوزارة في 
خطة  إطار  في  طرابلس؛ 
عملية  بتنظيم  ال�����وزارة 
توريد وتوزيع مادة الدقيق 
ع��ل��ى ال��م��خ��اب��ز وض��م��ان 

استقرار أسعارها.
االجتماع  واس��ت��ع��رض 
ع������دد م�����ن ال���م���ش���اك���ل 

تُواجه  التي  والصعوبات 
مادة  توفير  في  المخابز؛ 
معالجتها،  وُسبل  الدقيق 
آلية  وض��ع  على  والعمل 
عملية  تنظيم  في  تُساهم 
ت����وري����د وت����وزي����ع م����ادة 
الدقيق، وتضمن انسيابها 
ال��م��ح��ل��ي تحت  ب��ال��س��وق 
االقتصاد  وزارة  إش��راف 

والتجارة.
وأك�����د ال����وزي����ر خ��ال 
االجتماع أن الوزارة بدأت 
فعلًيا في اتخاذ اإلجراءات 
لجنة  وت��ش��ك��ي��ل  ال���ازم���ة 
ب�����رئ�����اس�����ة م���س���ت���ش���ار 
وزي�����ر ال����دول����ة ل��ل��ش��ؤون 
االق��ت��ص��ادي��ة، وع��ض��وي��ة 
والتجارة  االقتصاد  وزارة 

تتولى تسعير مادة الدقيق 
والموردة،  محلًيا  المنتجة 
وضوابط  أسعار  وتحديد 

صناعة رغيف الخبز.
ك���م���ا أع���ط���ى ال���وزي���ر 
المخابز؛  لنقابة  اإلذن 
بمساهمة  شركة  تأسيس 
لتوريد  المخابز  أصحاب 
مادة الدقيق تحت إشراف 

االقتصاد  وزارة  ومتابعة 
والتجارة.

ك��م��ا س��ت��ت��ول��ى ال����وزارة 
م��ت��اب��ع��ة ع��م��ل ال��م��خ��اب��ز؛ 
وذل���ك وف���ق ال��م��واص��ف��ات 
واالش��ت��راط��ات  القياسية 
ال��ص��ح��ي��ة ب��ال��ت��ن��س��ي��ق مع 
ال��م��ح��ل��ي  ال��ح��ك��م  وزارة 

وجهاز الحرس البلدي .
وح����ث وزي�����ر ال���دول���ة 
ل���ل���ش���ؤون االق���ت���ص���ادي���ة 
على  المخابز؛  أص��ح��اب 
توحيد الجهود والتعاون مع 
والتجارة،  االقتصاد  وزارة 
الخدمات  ج��ودة  لتحسين 
ودعم  المستهلك،  لصالح 
في  المختصة  ال��ج��ه��ات 
ال���ح���ف���اظ ع���ل���ى األم����ن 

الغذائي للمواطن. 

ليبيا  م��ص��رف  م��ح��اف��ظ  ق���ال 
ال��م��رك��زي ط��راب��ل��س، ال��ص��دي��ق 
في  الذهب  احتياطي  إن  الكبير، 
 116.6 حوالي  يبلغ  حالًيا  ليبيا 

طًنا.
وأضاف في تصريحات لوكالة 
المصرف  أن  األمريكية،  بلومبرغ 
عائدات  تبلغ  أن  يتوقع  المركزي 
النفط الليبي 25 مليار دوالر هذا 
العام، موضًحا أن إجمالي الدين 
المحلي تجاوز %270 من الناتج 

المحلي اإلجمالي.
وفي ذات السياق، قال إن ليبيا 
النفط  إن��ت��اج  زي���ادة  إل��ى  بحاجة 
الحالي  مستواه  من  بنحو 40% 
لتغطية احتياجات اإلنفاق والبدء 
عقًدا  عانى  اقتصاد  تجديد  في 

من الحرب.
هو  النفط  أن  الكبير  وأض��اف 
للدخل  تقريًبا  الوحيد  المصدر 
بالطبع  ليبيا، ومن الضروري  في 
أن ترتفع معدالت اإلنتاج في عام 

ٱ2022.
ليبيا  مصرف  محافظ  وش��دد 

يرتفع  أن  ض��رورة  على  المركزي 
مليون   1.8 إل��ى  اليومي  اإلنتاج 

برميل يومًيا العام المقبل.
وتابع المحافظ ”هذه القضايا، 
طال  التي  الميزانية  جانب  إل��ى 
للخطر  ت��ع��رض  ق��د  ان��ت��ظ��اره��ا، 
النفط  م��س��ؤول��و  ح����دده  ه���دًف���ا 

برميل  مليون   1.6 إلى  للوصول 
يومًيا بحلول نهاية عام ٱ2021.
إلى  زي���ادة اإلن��ت��اج  وق���ال “إن 
ي��وم��ًي��ا من  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   1.8
مستواه الحالي سيضمن إيرادات 
تبلغ 35 مليار دوالر العام المقبل 
إذا بلغ متوسط النفط 60 دوالًرا 
“في  ليبيا  يبقي  مما  للبرميل، 
الجانب اآلمن” وقادرة على تغطية 

اإلنفاق وخطط إعادة اإلعمار”.
ال��ب��ن��ك  أن  ال��ك��ب��ي��ر  وأوض�����ح 
ال��م��رك��زي ي��ع��م��ل ع���ن ك��ث��ب مع 
الوطنية  والمؤسسة  النفط  وزارة 
للنفط وإن فائض الميزانية ممكن 
مستقرا  ال��ن��ف��ط  س��ع��ر  ظ��ل  إذا 
واستمرار صيانة وتحديث مرافق 

المؤسسة الوطنية للنفط.
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لجنة إعادة االستقرار لمدينة بنغازي تقوم بجولة ميدانية لعدد من المشاريع

حسين بودرويشة: يجتمع مع عمداء البلديات الجبل االخضر لبحث مشاكل الشبكة الكهربائية

االجتماع االول للجنة االشراف على انتخاب نقابة معلمين بلدية اجخرة

ق����ام رئ���ي���س ل��ج��ن��ة إع����ادة 
االس���ت���ق���رار ل��م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي 
الحبري  سالم  علي  السيد/أ. 
المجلس  رئيس  اللجنة  وعضو 
السيد/م.  للبلدية  التسييري 
الصقر عمران بوجواري وعضو 
عبدالواحد  السيد/م.  اللجنة 
ال��ك��ادي��ك��ي وب��ح��ض��ور م��دي��ر 
بالبلدية  المشروعات  مكتب 
بزياره  الكزة  أسامة  السيد/م. 
بنغازي  طريق  مشروع  لموقع 
وحدات  تنفيذ  ومشروع  سلوق 

سكنيه بمنطقة جردينه .
ح��ي��ث ت���م خ����ال ال���زي���ارة 
اإلعان عن بداية الشروع في 
ازدواج  رص��ف  م��ش��روع  تنفيذ 
ط��ري��ق ب��ن��غ��ازي- ج��ردي��ن��ه - 

سلوق.
وال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ب��أن��ه تم 
الطريق  ازدواج  تقسيم مشروع 
األولى  المرحلة  مرحلتين  إلى 
طريق بنغازي جردينه والمرحلة 
سلوق  جردينه  طريق  الثانية 
بكل مرحلة من  وتكليف شركة 

مراحل المشروع .
 ه���ذا س����وف  ي��ك��ون ل��ه��ذا 
دور  تعالى  الله  بإذن  المشروع 
أس���اس���ي ف���ي ت��س��ه��ي��ل ح��رك��ة 
من  والتقليل  المركبات  سير 
الحوادث وخدمة المواطنين . 

وتم زيارة مشروع إنشاء حقل 

المياه  "وخ���ط  "ب��ال��رج��ام  أب���ار 
الُمزمع الشروع  بمنطقة سلوق 
في تنفيذه وذلك بحضور عميد 
ب��ل��دي��ة س��ل��وق ال��س��ي��د/ب��ش��ي��ر 

الفاخري. 
لموقع  بزيارة  القيام  تم  كما 
سكنية  وح��دات  تنفيذ  مشروع 
بمنطقة  ال��م��راف��ق  ُم��ت��ك��ام��ل��ة 
جردينه وذلك بتنفيذ من شركة 
للمقاوالت  القابضة  ليبيا  برقة 
المشروعات  مكتب  ،وبإشراف 
الموقع  ه��ذا  ويُعد   ، بالبلدية 
ضمن مشروع التجمع السكني 
ج��ردي��ن��ه دري���ان���ه ب��ال��م��راف��ق 

المتكاملة .  
يُ��ش��ار ب���أن م��وق��ع ج��ردي��ن��ه 
وح���دة   )660( ع����دد  ي��ض��م 
من  االنتهاء  ،ُمستهدف  سكنية 
تنفيذها مع نهاية العام الجاري 

2021م.
ل��ج��ن��ة إع������ادة االس���ت���ق���رار 
بجولة  ت��ق��وم  ب��ن��غ��ازي  لمدينة 

ميدانية لعدد من المشاريع
ق����ام رئ���ي���س ل��ج��ن��ة إع����ادة 
االس���ت���ق���رار ل��م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي 
الحبري  سالم  علي  السيد/أ. 
المجلس  رئيس  اللجنة  وعضو 
السيد/م.  للبلدية  التسييري 
الصقر عمران بوجواري وعضو 
عبدالواحد  السيد/م.  اللجنة 
ال��ك��ادي��ك��ي وب��ح��ض��ور م��دي��ر 
بالبلدية  المشروعات  مكتب 
بزياره  الكزة  أسامة  السيد/م. 
بنغازي  طريق  مشروع  لموقع 
وحدات  تنفيذ  ومشروع  سلوق 

سكنيه بمنطقة جردينه .
ح��ي��ث ت���م خ����ال ال���زي���ارة 
اإلعان عن بداية الشروع في 
ازدواج  رص��ف  م��ش��روع  تنفيذ 
ط��ري��ق ب��ن��غ��ازي- ج��ردي��ن��ه - 

سلوق.
وال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ب��أن��ه تم 
الطريق  ازدواج  تقسيم مشروع 
األولى  المرحلة  مرحلتين  إلى 

طريق بنغازي جردينه والمرحلة 
سلوق  جردينه  طريق  الثانية 
بكل مرحلة من  وتكليف شركة 

مراحل المشروع .
 ه��ذا س��وف  يكون لهذا 
تعالى  الله  ب��إذن  المشروع 
تسهيل  ف��ي  أس��اس��ي  دور 
ح���رك���ة س��ي��ر ال��م��رك��ب��ات 
وال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ال���ح���وادث 

وخدمة المواطنين . 
وتم زيارة مشروع إنشاء حقل 
المياه  "وخ���ط  "ب��ال��رج��ام  أب���ار 
الُمزمع الشروع  بمنطقة سلوق 
في تنفيذه وذلك بحضور عميد 
ب��ل��دي��ة س��ل��وق ال��س��ي��د/ب��ش��ي��ر 

الفاخري. 
لموقع  بزيارة  القيام  تم  كما 
سكنية  وح��دات  تنفيذ  مشروع 
بمنطقة  ال��م��راف��ق  ُم��ت��ك��ام��ل��ة 
جردينه وذلك بتنفيذ من شركة 
للمقاوالت  القابضة  ليبيا  برقة 
المشروعات  مكتب  ،وبإشراف 
الموقع  ه��ذا  ويُعد   ، بالبلدية 
ضمن مشروع التجمع السكني 
ج��ردي��ن��ه دري���ان���ه ب��ال��م��راف��ق 

المتكاملة .  
يُ��ش��ار ب���أن م��وق��ع ج��ردي��ن��ه 
وح���دة   )660( ع����دد  ي��ض��م 
من  االنتهاء  ،ُمستهدف  سكنية 
تنفيذها مع نهاية العام الجاري 

2021م.

بلدية  ع��م��ي��د  ح��ض��ر 
محمود  حسين  ش��ح��ات 
ب���ودروي���ش���ة االج��ت��م��اع 
ال�����������ذي ع�����ق�����د ع���ل���ي 
االخضر  الجبل  مستوي 
وب���ح���ض���ور ال��م��ه��ن��دس 
عضو  الفرجاني  حكيم 
ال��ش��رك��ة  إدارة  م��ج��ل��س 
العامة للكهرباء ومساعد 
لشؤون  التنفيذي  المدير 
ال��ع��م��ل��ي��ات وال����م����دراء 
ال����ع����ام����ل����ون  ب��ش��رك��ة 
الكهرباء  وجميع إدارات 
الجبل  بمنطقة  الكهرباء 
االخ������ض������ر وع�����م�����داء 
مستوي  علي  البلديات 

االخضر  الجبل  منطقة 
ح���ي���ث ت����م اس���ت���ع���راض 
ج��م��ي��ع ال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي 
ت��ع��ان��ي م��ن��ه��ا ال��ش��ب��ك��ة 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م���ن إن��ت��اج 
وحسابات  وت��وزي��ع  ونقل 
ال��م��س��ت��ه��ل��ك��ي��ن وذل����ك 
المعوقات  تلك  لحلحلة 
خاصة  الصعاب  وتذليل 
ال��ش��ت��اء  ذروة  خ�����ال 
االجتماع  وتكلل  القادم.. 
بعدة توصيات هامه كما 
وس����ادت ف��ي االج��ت��م��اع 
روح التعاون والتفاؤل بين 
الجميع لما فيه مصلحة 

الباد والعباد.

عقد بمقر المجلس البلدي 
لبلدية اجخرة االجتماع األول 
انتخاب  علي  المشرفة  للجنة 
اجخرة  بلدية  معلمين  نقابة 
ب��ح��ض��ور م���راق���ب ال��ت��رب��ي��ة 

والتعليم بالبلدية.
ح���ي���ث ت����ن����اول االج���ت���م���اع 
م��ن��اق��ش��ة اه����م ال��ت��رت��ي��ب��ات 

تتطلبها  ال��ت��ي  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
عملية انتخاب النقابة وكذلك 
م��ط��ال��ب��ة م���راق���ب ال��ت��رب��ي��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م ب��ت��زوي��د ال��ل��ج��ن��ة 
التابعين  بالمعلمين  بكشوفات 
االنتخاب  وسيكون  للمراقبة 
التجهيزات خال  اكتمال  بعد 

الفترة القادمة .

شرعت بلدية االبيار في توقيع عقد مشروع 
انارة طريق االبيار بومريم وتم البدء فعليا في 
تنفيذ هذا المشروع بمسافة 5.5km والذي 
مدينة  بين  ما  العام  الطريق  إنارة  يستهدف 
عمود   160 بعدد  بومريم  ومنطقة  االبيار 

انارة .

التسييري  المجلس  رئيس  بين  بالتنسيق 
الشباب  مكتب  مدير  و  صلهوب  وليد  م. 
والرياضة السيد ونيس القطعة ، تم االتفاق 
الملعب  م��ك��ان  اع��ت��م��اد  ع��ل��ى 
بالمدينة الرياضية و إبرام 
عقد إنشاء ملعب خماسي 
ب���م���واص���ف���ات ع��ال��م��ي��ة 
دورات  المرافق  وبجميع 
مياه ومدرج  ، ويضاف إلى 
الماعب الخماسية السابقة 
، وسيكون االفتتاح في األيام القليلة القادمة 
، تحت إشراف وتنفيذ السيد وليد بوشويخة 
والسيد منعم عقيلة الشلماني ، ويأتي ذلك 
في إطار دعم الرياضة و  الشباب بالمدينة 
بشكل  ال��ري��اض��ة  ل��م��م��ارس��ة  وتشجعيهم 

مستمر.

البلدي  المجلس  وأع��ض��اء  عميد  عقد 
ال��ع��ادي  االج��ت��م��اع  البلدية  ب��دي��وان  أوج��ل��ة 
الموضوعات  من  جملة  لمناقشة  السادس، 
تم طرحها خال  التي  الهامة  واإلج��راءات 
االجتماع السابق والتصديق عليها ومناقشة 

جدول األعمال الجديد.
العمل  آخر مستجدات  مناقشة  وتم  هذا 
زيارات  منها  البلدي  المجلس  دي��وان  داخل 
واالج��ت��م��اع��ات  للمدينة  األخ��ي��رة  ال����وزراء 
عن  والحديث  قطاعات،  عدة  مع  المختلفة 
بنود أخرى كمشاكل المياه والطرق واعتماد 

مخاتير المحات وغيرها. 

بلدي االبيار تشرع في تنفيذ 
مشروع إنارة طريق االبيار بومريم

تسييري المرج يناقش افتتاح ملعب 
خماسي جديد بالمدينة الرياضية

بلدي أوجلة يعقد اجتماعه العادي 
السادس لبحث مستجدات المدينة
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المرحلة األولى من حملة اإلصحاح البيئي تبدأ أعمالها ببلدية الخمس

بلدي براك الشاطئ يقوم بجولة إلى المختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية

ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ل��ي��ا 
من  األول��ى  المرحلة 
ح���م���ل���ة اإلص����ح����اح 
تأتي  وال��ت��ي  البيئي 
تحت شعار اإلصحاح 
البيئي )وقاية ، صحة 
تفقد  وقد  ، سامة( 
عدد  الحملة  أف���راد 
من المرافق والمحال 
بلدية  ف��ي  ال��واق��ع��ة 
ال��خ��م��س ك��م��ح��ات 
ال��خ��ض��ار وال��ل��ح��وم 
وال����م����واد ال��غ��ذائ��ي��ة 
والمطاعم  والمخابز 
وغيرها  والحلويات 
زيارة  تمت  وكذلك   ،
م��ص��ن��ع اإلس��م��ن��ت 
الخمس ومصنع لبدة 
وشملت   ، لإلسمنت 
تفقد  أيضا  الحملة 
المصحات  من  عدد 
الصحية  وال��م��راف��ق 
ح��ي��ث   ، ب��ال��خ��م��س 

اس��ت��ه��ل��ت ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ح��م��ل��ة م����ن م��ق��ر 
ب��ل��دي��ة ال��خ��م��س إذ 
البلدية  عميد  ك���ان 
أف��راد  استقبال  ف��ي 

ال��ح��م��ل��ة وال���ح���رس 
البلدي.

وق�����د ق�����ام أف�����راد 
ح���م���ل���ة اإلص�����ح�����اح 
زياراتهم  البيئي خال 

ال��ت��ف��ق��دي��ة ب���إع���داد 
مستوى  ح��ول  تقارير 
باالشتراطات  االلتزام 
البيئية ، كما تم إرشاد 
القائمين على المرافق 

ال���ت���ي اس��ت��ه��دف��ت��ه��ا 
ال��ح��م��ل��ة وال��م��ح��ات 
إل����������ى االه�����ت�����م�����ام 
البيئية  باالنعكاسات 
وأخ��ذه��ا  لنشاطاتهم 
ف��ي ع��ي��ن االع��ت��ب��ار ، 
وق����د اس��ت��م��ع أف����راد 
الحملة لشكاوى بعض 
ال���ج���ه���ات وب��خ��اص��ة 
العامة منها والمتعلقة 
اآلالت  ب��ع��ض  ب���ق���دم 
صاحياتها  وان��ع��دام 
ع���وض���ا ع��ل��ى وج���ود 
ص���ع���وب���ات م��ت��ع��ل��ق��ة 
بالصيانة الدورية مما 
البيئة  يعود سلبا على 
انبعاثات  إل��ى  بالنظر 
ال��م��ص��ان��ع ال��م��ت��أث��رة 
وقد   ، العراقيل  بهذه 
تقارير  اللجنة  أع��دت 
ح���ول ه���ذه ال��ش��ك��اوى 
للجهات  تقديمها  ليتم 

المعنية.

 قام عميد المجلس البلدي ومسؤول 
بجولة   الشاطئ  ب��راك  الفلترة  مركز 
العلوم  بكلية  الحيوي  المختبر  إل��ى 
للكشف  الشاطئ  والتقنية  الهندسية 
بجهاز فحص  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  ع��ن 

 Real Time PCR بتقنية  العينات 
داخ��ل  العمل  سير  على  ل��اط��اع   ،
احتياجات  على  وال��وق��وف  المختبر 
في  واإلس�����راع  المختبر  ون���واق���ص 

توفيرها .

هذا  داخ���ل  العاملين  على  واث��ن��ى 
المختبر وعلى مايقومون به من عمل 
عظيم في ظل هذه الظروف الصعبة 
، نشد على أيديهم ونتمنى لهم المزيد 

من الجهد والعطاء 

اج��ت��م��ع ال��س��ي��د ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة درن��ة 
المستشار عبدالمنعم الغيثي مع السيد 
عبدالنبي  ط��ارق  البلدية  دي���وان  وكيل 

ومدير إدارة الشؤون اإلدارية 
والسيد المراقب المالي 

ورؤس�����������اء ال����ف����روع 
وم��م��ث��ل��ي��ن ال��ب��ل��دي��ات 
على  االجتماع  ون��ص 

اآلتي:
م�������ع�������رف�������ة اه�������م 

ال��ت��ي ال����م����ش����اك����ل وال����ع����راق����ي����ل 
 ، وحلحلتها  وف��روع��ه��ا  البلدية  ت��واج��ه 
الفروع  رؤس��اء  قبل  من  تقارير  وإع��داد 
على نسبة اإلنجاز فيما يخص المشاريع 
، ودعم صندوق اإلعمار  داخل كل فرع 
بجميع  البلدية  عميد  السيد  بمخاطبة 
فرع  كل  داخ��ل  والنواقص  االحتياجات 
المحلي   الحكم  وزير  ومخاطبة   ، بلدي 
فيما يخص  التنظيم اإلجرائي واإلداري 

لرؤساء الفروع  .

السيد  المحلي  الحكم  وزي���ر  اجتمع 
»بدر الدين التومي« ووكيل الوزارة لشؤون 
بعميد  سالم«  »مصطفى  السيد  البلديات 
بلدية الكفرة وعميد بلدية تازربو ورئيس 

شركة  إدارة  مجلس 
ال���خ���دم���ات ال��ع��ام��ة 
ال����ك����ف����رة ورئ����ي����س 
م���ج���ل���س ال��ح��ك��م��اء 
ورئيس مجلس األزمة 

بالكفرة. 
وناقش االجتماع ملف الهيكلية اإلدارية 
كما   ، بها  القطاعات  وتبعية  للبلديتين 
لحلحلة  المناسبة  الحلول  االجتماع  بحث 
الخدمات  بشركة  تحيط  التي  المشاكل 
خدماتها  تقديم  سبل  وتسهيل  ال��ع��ام��ة 

للمواطنين.

الغيثي : يجتمع برؤساء الفروع 
وممثلين البلديات لبحث المشاكل 

التي تواجه المدينة 

محلي الكفرة يبحث عدة ملفات 
تتعلق بعمل شركة الخدمات العامة 

داخل بلدتي الكفرة وتازربو
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ثقافية

وزارة الثقافة تفتتح مهرجان طرابلس للمألوف

ال�ه�وي���ة

والتنمية  الثقافة  وزيرة  بحضور 
توغي  مبروكة  السيدة  المعرفية 
المجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  وضيوفها 
الافي  عبدالله  السيد  الرئاسي 
الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  ورئ��ي��س 
ووزي��ر  دبيبة  عبدالحميد  السيد 
الخدمة المدنية ولفيف من األدباء 
محبي  وم��ن  والفنانين  وال��ك��ّت��اب 
من  والعديد  األصيل  الفن  وعشاق 
وسائل اإلعام والصحفيين، أفتتح 
مهرجان طرابلس الوطني للمألوف 
الموافق  السبت  أم��س  ي��وم  مساء 
بقصر  2021م.  اغسطس   21

الخلد بمدينة طرابلس.
السيدة  ألقت  المناسبة  وبهذه 
في  رح��ب��ت  كلمة  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����رة 
كما   ، الكرام  بالضيوف  مستهلها 
ح��ّي��ت األج��ي��ال ال��ت��ي أم��ت��دت من 
المبدعين في تواصل ثقافي فريد 
، مّيز تنوع هويتنا الثقافية ، مبينة 
أن اإلبداع في فن المالوف يؤصل 

عن عمق ثقافتنا عبر التاريخ .
نحو  اآلن  التوجه  أن  وأض��اف��ت 
بناء  ث��ق��اف��ة  لتأسيس  المستقبل 

 .. الوطن  الدولة على أرضية حب 
الثقافة  وزارة  واج��ب  على  وأك��دت 
والتنمية المعرفية في رعاية التميز 
الثقافة  شرائح  كل  لدى  اإلبداعي 
رؤية  وفق   ، للعالم  وإبرازها  والفن 
تكون فيها ليبيا مركز إشعاع معرفي 
العالم  وثقافي ونموذجا لبقية دول 
الحضاري  بتاريخنا  تليق  بطريقة 

والثقافي العريق .
وف����ي خ���ت���ام ك��ل��م��ت��ه��ا ح��ّف��زت 
بالمساهمة  الليبيين  الوزيرة جميع 
وال��م��ش��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة ب��أف��ك��اره��م 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة ، ف��ي دع��م 

والعمل   ، السام  ونشر   ، الثقافة 
على ترسيخ وحدتنا الوطنية .

حكومة  رئيس  السيد  ألقى  كما 
فيها  حّيا  كلمة  الوطنية  ال��وح��دة 
شاكرا   ، المناسبة  بهذه  الحضور 
الدعوة الكريمة من الوزيرة ، وأكد 
على أهمية الفن في صفاء القلوب 
واألرواح ، كما نستشعر األثر عند 
األصيل  بالفن  بأذاننا  اإلستمتاع 
بادنا  شمل  يلم  أن  الله  سائا   ،

بصفاء الروح والقلب .
المجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  وع��ّب��ر 
الافي  عبدالله  السيد  الرئاسي 

بحضوره  س����روره  ع��ن  كلمته  ف��ي 
يكون  أن  متمنيا   ، اإلحتفالية  هذه 
القديم  موروتنا  الشعبي  المألوف 
 ، مترابطين  نكون  أن  خاله  م��ن 
والمحبة  السام  إلى  أيدينا  ونمد 
واأللفة ، لنصل بإذن الله إلى حوار 
ونقول   ، الليبيين  كل  يشمل  شامل 
للحرب  ووداع����ا  ل��ل��س��ام  م��رح��ب��ا 

والفتن
أذنت  الرحبة  األجواء  وفي هذه 
بافتتاح  ال��ب��دء  ب���إش���ارة  ال���وزي���رة 
وص���ات ال��م��أل��وف وال��م��وش��ح��ات 
الدينية ، وكانت البداية لفرقة ليبيا 
والموسيقى  والموشحات  للمألوف 
الشيخ سالم  الفنان  بقيادة  العربية 

البشير .
للمألوف  طرابلس  فرقة  تلتها 
العربية  وال��م��وس��ي��ق��ى  وال��م��دائ��ح 
ب��ق��ي��ادة ال��ف��ن��ان ال��ش��ي��خ ي��وس��ف 
إلى  الحفل  وأس��ت��م��ر   .. ن��اص��وف 
س��اع��ة م��ت��أخ��رة م��ن ال��ل��ي��ل وس��ط 
بالبهجة  مفعمة  روح��ان��ي��ة  أج���واء 
التي  الفنية  للوصات  وال��س��رور 

قّدمت من قبل الفرقتين.

وفهم  إلستيعاب  مني  محاولة  إال  هو  ما   ، أكتب  ما 
الهوية ،تعريفها مكوناتها ، انواعها ...

ومن ذلك فهمت بإن الهوية . 
هي كل ما يتفرد به الشخص وما يتميز به عن غيره ، 
بصفاته , خصائصه ، بذاته وجوهره ، سلوكاته ، آرائه ، 

افكاره ، توجهاته في كافة المواقف ، والقضايا .
والذات هي .

يعرف سقراط الذات بأنها .
هي  ال���ذات  س��ق��راط  ويعتبر  بنفسك  نفسك  أع��رف 

المحرك للكون والوجود وأنها شيء ال متناه .
ف��اإلن��س��ان م��زي��ج م���ن ق�����درات وم��ل��ك��ات شخصية 

.وبأمتاكه للعقل يمكنه التحليل وبناء المنطق .
فهي الوعي واإلدراك الحسي الذي يأتي منه البحث 

وراء مسببات االشياء والوجود .
في الفلسفة المعاصرة .

             الذات هي تصرفات اإلنسان في مختلف 
مجاالت حياته ، مشاعره ورغباته ووجوده .

وهي في نمو متواصل  .
وتؤثر الهوية واالنتماءات عند الفرد في تقديره لذاته .

مثل انتمائه لجماعات معينة . او فريق رياضي أو عرق 
معين .

محبوبة  إليها  ينتمي  التي  المجموعة  هذه  كانت  فإذا 
متدنية  كانت  إذا  .فالهوبة  بااليجابية  شعور  ذلك  يمنحه 

فأن ذلك يؤدي إلى الشعور بالسلبية .
الذين  االف���راد  مجموعة  بين  العاقة  تنشأ  ومنها 

تجمعهم هذه السمات والصفات.
وبالتالي تتبدل من الضمير ) هو ( إلى)  هم (.

بشرية  جماعة  وس��ط  الفرد  وعاقة  حياة  هي  إذن 
متمازجة ومترابطة .

وعلى مستوى الفرد هي كبصمة  االصابع وكا حمضه 
النووي .

وبالتالي   ، انفسنا  نفهم  لذواتنا  معرفتنا  خال  ومن 
قدراتنا  مع  تطابقها  إل��ى  ونسعى  ال���ذوات  ه��ذه  نحترم 
في  آخ��اذي��ن   ، المعاش  ال��واق��ع  ف��ي  الحياتية  وأدوات��ن��ا 
، وب��خ��ط م��ت��وازي م��ع عدم  او ع��دم��ه  االح��ت��م��ال فشلنا 
نتشارك  إذن هي كل ما    ، والتوقف  الضعف واالنصياع 
التناغم والعزف  فيه من صفات إجتماعية وثقافية، هي 

واالنسجام السلوكي بينهم . 
الهوية نسبية ، تتغير بسبب عديد الظروف والعوامل 
المحيطة بالفرد المتواجد فيها او من الفرد ذاته ، إذن 
 ، فيه  وتؤثر  وتتأثر  والمكان  الزمان  تغير  مع  تتبدل  هي 
فهناك ما نختاره ونتعايش معه بإرادتنا ، وما يتم فرضه 
والهوية  الذاتية  التعريفية  الهوية  تظهر  وهنا   ، علينا 

الورقية المغلفة بالمادة الباستيكية .
والدولة  المياد  وتاريخ  االسم  تشمل  األخيرة  وهذة 

والجنس  الدين .
 ، والطموحات واألحام  األمال  التعريفية فهي كل  ام 
مراكز قوتنا وضعفنا ، تقبلنا لآلخر ، القدرة على الوقوف 
والمواجهة للصعاب ، عدم الخوف والخنوع ، كل عاقتنا 

مع المؤسسات والجامعات حتى عاقتنا مع أبناءنا .
عامان  السفر  وج���واز  الكرتونية  الهوية  تكون  ق��د 
مساعدان لي داخل الدولة وخارجها . وأداة تعريف بي ، 
وأنني من دونهما فرد ال وجود لي في عدد السكان وغير 

معترف بي وضائع .
او عدم  او سرقتهما  فقدانهما  او  ويتسبب ضياعهما 
ال  بما  السارق  قبل  من  استخدامها  .وبالتالي  إمتاكهما 
يتناسب مع القانون واالخاق من األفعال الشائنة والشاذة 
للمسألة  اتعرض  و   ومعاقبتي  ماحقتي  بذلك  فيتم   ،
القانونية  على فعل لست القائم به وال مرتكبه ، وكل ذلك 
يتأتى لمجرد أنني أهملت أو تقاعست أو نسيت االباغ 

عن ضياعها او فقدانها ، وأصبح مطالب بتجديدها .
وكذلك  المشاكل  في  الوقوع  من  وتحمي  تقي  ألنها 
تسهل لي عملية اإلجراءات داخل  المؤسسات الحكومية 

بكافة أشكالها وانواعها .
وبذلك فلكل شيء هوية خاصة ومستقلة .

للملكية  تخضع  وال  ثابتة  وليست  متغيرة  الهوية  إذن 
كالبيت .

تتغير إيجابا وسلبا ألن التغيير ال يمكن إيقافه أو ردعه 
أو  أبدية وال سرمدية وليست معلبة  وبالتالي هي ليست 
ال مقولبة وال جاهزة لاستهاك ، إلنها في حالة حركة 

وخلق وتفاعل مستمرة.
فكل حدث جديد في ظل العولمة وكل إختراع يظهر 
يعمل على إحداث تغيير في الهوية ، ألن الذات البشرية 
لها قابلية لانفتاح والتطور على اآلخر ، وهذا يعني أن ال 

ذات دون ذوات أخرى .
وتأثير  وتأثر  وإنسجام  وت��م��ازج  وت��رح��ال  تبادل  دون 

الشعوب بعضها ببعض .
واالدي���ان  ال��ق��وم��ي��ات  بين  تفاعل  ي��وج��د  أص��ب��ح  ل��ذا 
، فهي ال تخضغ لانغاق والحبس  والثقافات واالعراق 
والبقاء خلف الحدود واألسوار ، ال تركن للعزلة والقمع وال 
للتقوقع وال بالتسليم للقوة المهيمنة ، ألنها في الوجدان .
لذا ال تقف هويتنا الشخصية وال جوازت سفرنا حائا 

لتبدلها أو تغيرها ، فهي ليست ما يحدد هويتنا .
ولو كانت كذلك فكيف هو حال المنفيين والمهجرين 
االنفصالية  والحركات  واالقليات  المغتربين  قسرا وحتى 
التي عادة ما تكون نتاج رد فعل عن اضطهاد و قهر وترى 

في نفسها وحركاتها طرح لتحقيق العدالة لها .
فالمنفي سيكتسب هوية جديدة في منفاه مع إحتفاظه 

بهويته األم فيكون إمريكي من أصل لبناني .
الفردية  أو  الجماعية  بالهوية  يتعلق  االمر  كان  وسواء 
الهويات  على  الهيمنة  الحاكمة  الهوية  تحاول  ما  فغالبا 
الفرعية واالقليات في الدول المتعددة القوميات واألديان 

، إلنها ترى أنها مصدر قلق وتهديد ، وأنها تمس بها .
وبالتالي يشعر هؤالء بالظلم ويتولد لديهم االحساس 

بأنهم ال يستحقون هكذا تعامل .
إذ أنهم يتعرضوا لإلبعاد واإلقصاء او قبول الحكم .اي 

تقهقرهم وترجاعهم أمام سيطرة اآلخر .
رغم أن دفاع الفرد عن حقه ومطالبته به بكل سلمية 

ال يعد إنتهاك للعدل .
ما اعتبره إنتهاك هو مصادرة حق هذا الفرد وظلمه 
ومن ثم تجاهل هذا الحق ، حتى لو طالب به في اي جهة 

يتم ترويعه .
وكيف لي ان اكون محل تقدير وعدم إنتهاك لفرديتي ، 

إليس هذا هو المسيء لحقوق االبرياء اي كانوا .
إليس هو ما يسيء للوطن ولسمعة الوطن وللدين إيضا 
االجدى  أليس   ، االصيلة  اإلسامية  العربية  للعادات  ،و 
الفساد  على  القضاء  هو  والمحاربة  بالمواجهة  واالول��ى 

والفاسدين .
 ) المخدرات  )تجار  بالمحاسبة  االح��ق  هم  أليسوا 
شريحة  أله��م  والنفسي  العصبي  يالجهاز  .المتاعبين 
البصق في  للقانون  .، هؤالء يحق  البشري  المجتمع  في 

وجوههم وكلنا نشد من عضده ونقف صفا واحدا معه .
أولئك المتوغلين في دهاليز القانون والمختبئين بين 
الدين  رج��ل  جلباب  يرتدون  مكان  كل  في  إنهم  ثغراته، 
يحفون شواربهم ويطلقوا لحاهم ويغرقون أنفسهم بلمسك 

وتتدلى اغلى المسابيح من إيديهم القذرة .
صعاليك مثقفين وموظفين وكتاب واطباء وإعاميون 
المفاصل  وفي  الحساسة  األماكن  في  متواجدين  وكلهم 

التي تؤثر في مسيرة حياتنا ...
بدل من الفرد المدافع عن هويته المجرد من السلطة 

ومن المال ومن أية غاية او هدف يمسهم ..
أليسوا اولئك من يمثلوا بلدانهم والمفترض أن يكون 
بالشكل الصحيح السليم برسم صورة رائعة عن قانونها 
وعدلها وتعليمها وثقافتهاومستواها المعيشي و إنسانيتها 

و بيئتها حتى مستوى الترفيه فيها .
هؤالء الذين تنتابهم الضغينة ويفور الحقد من فوهة 
تمكنوا  أشخاص  وجود  لمجرد  الجشعة  الفارغة  رؤسهم 
بالتفاهات  المكتظة  المذهبة  الثرية  عوالمهم  دخول  من 
ال��ب��س��ط��اء  استباحة  وال��خ��زائ��ن وال��ت��ره��ات وم��اح��ق��ة 
االع����راض وال��ع��دي��د م��ن أالف���ات واالم����راض الجسدية 

والنفسية.
نفسك  بحق  بكارثة  توريطك  يتم  حاربتها  وإن  التي 
ودائما  إنك ستعلق هناك  او   ، السوي  وأخاقك وعقلك 
سفالة  بكل  بالتصرف  ذواتهم  قوة  إثبات  إلى  فيسعون   ،
صبغوا  إنهم  يظنون   ، لها  ح��دود  ال  ووض��اع��ة  وهمجية 
نزعوا  وإنهم  لمعاشك  سرمدى  مأتم  اق��ام��وا  و  حياتك 

الطمأنينة منها .
وأن سمتك هي ) اليقظة بين السكارى ( ..

ومن  تنهشها  آف��ات  من  هويتنا  على  نحافظ  فكيف 
أنحراف وتحريف أو ميل .

هويتنا التي نشعر بها بالعزة والرفعة .
يبدأ ذلك من البيت ويتدرج صعودا لاعلى ، للمؤسسة 
وال��ت��ح��اور  ال��دي��ن  إل���ى  ال��دراس��ي��ة  وال��م��ن��اه��ج  التعليمة 
والخطاب وحتى سرد الحكايا لتوضيح كل ما يشوبها من 
تيارات وإتجاهات فكرية  البعض من  إليه  يلجأ  لبس قد 
بسبب غايات لتشوية وتزوير للدين او السنة او الثراث أو 

الحضارة ولو في أعيادنا ولباسنا ومواسمنا.
فلهوية صبغة داخل وجداننا .

والتوزيع  للنشر  الكون  مكتبة  عن 
ف����ي ال���ق���اه���رة ص������درت ل��ل��ك��ات��ب��ة 
والقاصة "هدى القرقني" المجموعة 
)ذاك��رة  بعنوان  الجديدة  القصصية 
زرقاء( .. المجموعة هي الثانية في 
مسيرة القاصة اإلبداعية بعد صدور 
مشط(  )حكاية  األول��ى  مجموعتها 
أن  ي��ذك��ر  ع��ام 2020م،  ال��ص��ادرة 
تقيم  وقاصة  كاتبة  القرقني"  "هدى 
في الكويت حاصلة على بكالوريوس 
في العلوم السياسية جامعة طرابلس، 
القصصي  ن��ت��اج��ه��ا  وت��ن��ش��ر  ت��ك��ت��ب 
ف���ي ال��ص��ح��ف ال��ل��ي��ب��ي��ة وال��م��واق��ع 

اإللكترونية. 

<< صدر حديثا

ذاكرة زرقاء 

■ بقلم: وداد الشكري
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ثقافية

ال تلعِن البؤَس

بين وبين

دِع التعّني
جليُس البؤِس أْصَدُقنا

إن المعاناَة )في تكذيبها( ..... كِذُب
ُغْص بالِجِبّلِة  

ِتها طعَم الحقيقِة  واغرز في أِعنَّ
وانظر فالورى َيِثُب 

وارمق أمامَك هذي الشمس مشرقٌة
والليُل أصٌل 

بفقِع الشمِس ينسكب
وظ��ل��م��ة ال���م���رء، م��اض��ي��ِه ، ال��ذي 

انطفئت
على يديه هَو  الِمشكاة والشهُب

هي السبيُل
إلى وضع الفتيل بها 

فاركض برجلك فيك الكنز والذهُب
ال تترك القول

قوَل الناس يثبُط ما
يجري بقلبك 

واتركهم إذا ذهبوا 
ال تنزع األمَس 

إن آذاك أعظُمُه 
ا .. ستحيا مثلما يجب  ما دمَت حّيً

ال تكبِت الخوَف 
أخبر من وثقت به 

أن الذي في صميم الروح..  ينتحب 
ال تلعِن البؤَس

ال تركْض مخافته
ال تلحِق النوَر

واجلس 
أنَت تلتهب 

في  ال��م��دف��ون  الغيهِب  ج���ذوة  م��ن 
جسٍد

قد ُنشعُل الكوَن 
كيما تفعُل الكتب 

عْش للحقيقِة 
حّب الذات يشملها 

عش للبقيِة 
وانظر أُيهم تهُب 

من يدرس النفَس 
واألسباَب يأخذها

يدري بأن معاناة الفتى..  سبب

ثّبتت ما بيتش يقولو كارب 
بعيني نكان حكيت نحلف شفتها 

وبين السنام فتلت،، بين الغارب 
احوال من تجارب رحلتي فلسفتها 

وبين العشم وبين سم عقارب
اوجوه اّتالصف بالسراب،، كشفتها 

اوجوه،، غير تّمن للرياح قوارب 
معا مّدهن طوبة الناس حذفتها

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

■ بقلم : رياض اوريث 

ال نهاية

نصوصا تشبهني

■ بقلم: منال بوشعالة 

■ بقلم : مروة آدم حسن  

ال أحٌد ياخذك على محمل الجد
إال إذا قمت بكارثة

إال إذا سدْدت أُذنيك
وصرخت بقوة في وجه العالم

وصغْرت
ال أحٌد يأخذك على محمل الجد

إال إذا ِمت
فيها  الموت  جربت  التي  المرات  كل 

خنقتني الحياة
أنا هنا أكابر الوجود

ل عليَّ  أدفع لليوم أجرته كي ال يعوِّ
كثيرًا

وأركض مسرعة
متجنبة االنتظار

بهذا الجسد أحاول أن أقول كلمتي 
األخيرة

أحشرُه في زاوية باردة كي ال يهرب
ال أريد أن أموت بطريقة درامية

العلة  فتصبح  أحدهم  يجرحني  أن 
قلبي

وال يعرف لي الطب دواء
أريد أن أموت دفعًة واحدة

أن أسقط كلي فجأة دون أي خدوش
أتخاصم مع الهواء كي ال أستنشقه 

بعد اآلن
لكل  وأهديها  زجاجة  في  دمي  أفرغ 

الذين قالوا لي
ليس لديك دم !

عنيد هذا الجسد 
أتربص له ويفلت بقوة الله
هذه الجثة ترتديني بقوة

تتعرى للحب والموت

في كل حاالتها .. لحم
مادة لألكل ومع الوقت للتآكل

نجوع  التي  تلك  مفارقة  من  لها  يا 
فيها

بينما نملك أجسادًا من لحم
ما زال يوجعني الحبل السري

وجدته  ال��م��رآة  إل��ى  ن��ظ��رت  كلما 
يتدلى من عنقي

بكل حيادية اتتبع العروق في يدي
هذه  ف��ي  الله  سيأخذني  أي��ن  إل��ى 

الطريق
والخريطة ال تنتهي 

ال نهاية ..
مرة  بعدها  األخ��ي��رة  ال��م��رة  حتى 

أخيرة أخرى.

أكتب نصوصا تشبهني 
تشبه البنات في هذا البلد 

ابنة الجيران التي غافلها الزمن 
وهي تلعب الغميضة

حتى فاتها القطار
صديقتي 

التي ركبت القطار
وظلت تتالعب بآلة الزمن

حتى تعمل آلة اإلنجاب 
التي زرعوها في رأسها 

*
أكتب نصوصا تشبه نساء البلد 

كل يوم أخرج 
وأنا أرتدي نصا المرأة أخرى 

في الطريق إلى المدرسة 
كالطريق إلى الجامعة 

كالطريق إلى العمل 
أمشي مسرعة 

وأنا أتقافز على جانبي الرصيف 
أنظر لألرض 

لكيال أدوس على ظلي 
ال أرفع رأسي  للسماء 

إال في الليل 
شعبي  م��ط��رب  أوه��م��ن��ا  أن  ب��ع��د 

بقوله:
"عّدي نجوم الليل وانتظريني"

من يومها ونحن ننتظر 
القطارات تمر قطار تلو قطار 

ال سكك على هذه األرض 
وال محطات انتظار 

فقط نعد نجوم الليل 

تتقافز ظالل النهار بعيدا عنا 
فيما نحن ننظر لألرض 

لكيال ُتحسب علينا نجوم الظهر
*

أنظر لألرض 
أعد خطواتي

وأنا أتمتم بنصوص تشبهني 
وتشبه نساء هذا البلد 

في الطريق إلى المدرسة 
تقول مراهقة في قلبي

لم يغازلني ابن الجيران
وصلت إلى الجامعة 

وجيوبي خالية 
من رسائل الغرام
وأرقام الهواتف 

الهدايا والمواعيد
*

ذهبت إلى العمل 
وفي رأسي امرأة

وأنا بكامل أناقتها 
أرتدي نصوصا 

موّشاة بنجوم الليل
مطّرزة بعقارب الساعات المؤجلة

نصوصا تليق جدا
بالجلوس في محطات االنتظار

بالقصيرات  تليق  بدينة  نصوصا 
أمثالي

لكيال أدوس على ظلي
وأنا أركض وراء القطارات 

التي كانت تدوسنا!
*

أعود إلى البيت
ألرقص على كل األغاني 

التي تشبهني والتي ال تشبهني 
أرقص على حرف الفرح

وأرقص على جملة الحزن أيضا!
ثم أنام وأستيقظ 

وأنا عارية من النصوص 
*

أذهب للسوق 
لعلي أجد نصا يناسبني

لم يطرزه الزمن 
ولم ُيكتب على ياقته 

مقاس االنتظار
نصا ال يعرف لغة النجوم 

نصا جيوبه مألى 
بغزل الطرقات 

وأرقام األرصفة 
ومقاعد المواعيد 

نصا يشبه هذه البلد 
ال محطة فيه 

وال قطار 
لكيال ننتظر أحدا

وال يفوتنا شيء
نصا لدغته العقارب

فعّطل آلة الزمن 
وآالت أخرى

نصا بال رِحم
ال ينجب شيئا 

لكنه ال ُيجهُض حلما...

■ بقلم : عزة الشريف فتاتي 

رقيقة فتاتي ..
و مع ذلك تغرس أظافرها

في وجه الحزن 
كل ما حاول أن يختلس إلينا نظرة !
مرهفة .. و بالوقت ذاته تجمع بين ذراعيها 

كل ما يحاول بطريقة أو بأخرى
أن يحول بيني و بينها 

و تبرحه ضربًا حد الموت ..
موغلة في األنوثة

إال أنها تقف كشوٍك

في حلق الظروف
إنها بتناقضات لذيذة

تجمع بين الشيء و ضده
بطريقة ال يمكنك القول عندها 

أي وصف لها عدا كونها نادرة !



وضع حجر االساس الزدواج طريق بنغازي سلوق

وضع حجر األساس لمشروع خط مياه بئر لرجام - سلوق

المفوضية العليا لانتخابات تعلن عن افتتاح منظومة التسجيل 
بالخارج  وتؤكد جاهزيتها لمرحلة ما بعد إصدار القوانين االنتخابية

الديوان \ خاص 
اجتماعا  الجنائي  للبحث  العامة  االدارة  تعقد 
والفروع  االقسام  وروس��اء  المعاونين  يضم  عاما 
اجتماع  اول  ف��ي  وذل��ك  العامة  االدارة  وض��ب��اط 
لادارة بعد اعادة تسميتها من قبل وزير الداخلية 
م��ازن  خ��ال��د  العميد  الوطنية  ال��وح��دة  بحكومة 

االسبوع الماضي. 
ويترأس االجتماع الذي يعقد في وقت الحق من 
اليوم االحد بمدينة بنغازي العقيد صاح هويدي 

مدير االدارة العامة. 
وبحسب ما قال المتحدث الرسمي باسم االدارة 
العامة للبحث الجنائي الليبي مساعد ضابط وليد 
سيتناول  االجتماع  فان  الديوان  لصحيفة  العرفي 
وال��ف��روع  والمكاتب  وال��وح��دات  االق��س��ام  تقييم 
ويناقش فيه امكانية ضم بعض الفروع او تقليصها 
للصالح العام اضافة لمناقشه وضع بعض المقرات 

للفروع. 
العرفي اوضح ايضا ان االجتماع سوف يتناول 
ايضا وضع خطه ) ا ( وخطه ) ب ( والتي خصصت 
ستستهدف  الثانية  بينما  المدن  لداخل  االول��ي 

البوابات و الطرق الساحلية و الصحراوية . 
وي���ع���رض خ���ال االج��ت��م��اع ب��ح��س��ب ال��ع��رف��ي 
يشرح  بينما  الجديدة  االدارة  وتعريفات  شعارات 
التدريبية  الخطة  العامة  ب��االدارة  االع��ام  مكتب 

والدورات لعام ٢٠٢١. 
كما سيحدد خال االجتماع موعد افتتاح مقر 
االدارة الجديد بحلته الجديدة في منطقة الهواري 
الشهر  المنفذة  الشركة  من  استامة  تم  ال��ذي  و 
فترة  منذ  بنائه  علي  تقوم  كانت  التي  و  الحالي 
االرهابية  التنظيمات  قبل  من  للهدم  تعرضه  بعد 
قبل طردها من المدينة علي يد القوات المسلحة 

العربية الليبية وقوات الشرطة. 
احتياجات  لاجتماع  ال��ح��اض��ري��ن  وس��ي��ح��دد 
باب  فتح  قبل  وذل��ك  واليات  مابس  من  االف��راد 
االجتماع  ختام  قبل  الضباط  من  لعدد  النقاش 

التذي تقرر عقدة بصفة دورية.
وفي العاشر من اغسطس الحالي اصدر وزير 
خالد  اللواء  الوطنية  الوحدة  بحكومة  الداخلية 
ينص  وال��ذي   ٢٠٢١ لعام   ١٠٥٠ رقم  القرار  مازن 
الذي  الجنائي"  البحث  ه��از   " تسمية  الغاء  علي 
جاء بموجب قرار سابق من وزير الداخلية السابق 
االدارة   " تسميته  ويعاد  الموقتة  الليبية  بالحكومة 

العامة للبحث الجنايي". 
االدارة  تبعية  تكون  ان  علي  ال��ق��رار  نص  كما 
بشكل  الداخلية  ل��وزي��ر  الجنائي  للبحث  العامة 
مباشر اضافة لتحديد مدينة بنغازي مقرا رئيسيا 

لادارة. 
وعمل البحث الجنائي طول السنوات الماضية 
بامرة   " الجنائي  البحث  جهاز   " مسمي  تحت 
العقيد صاح هويدي الذي نجح في تدشين اكثر 
من ٢٢ فرع موزعة علي مستوي ليبيا وهو االمر 
الذي جعله من اهم االجهزة االمنية في الباد .

بعد إعادة تسميتها ونقل تبعيتها 
للوزير مباشرة.. اإلدارة العامة للبحث 
الجنائي تعقد اول اجتماع موسع لها 

قام صباح يوم الخميس الماضي الموافق 
19 أغسطس 2021  السيد علي الحبري 
رئيس لجنة إستقرار بنغازي والسيد صقر 
المهندس  برفقة  بلدية  عميد  ب��وج��واري 
أحمد البيرة  المدير العام لشركة الريان 
لمشروع  األس��اس  حجر  بوضع  القابضة 
ط��ري��ق ب��ن��غ��ازي ج��ردي��ن��ة س��ل��وق بحضور  
المهندس عبدالواحد الكاديكي عضو لجنة 
أستقرار  بنغازي والمهندس أسامه الكزه 
رئيس قسم المشروعات بالمجلس البلدي 
بنغازي وعدد من المهندسين والفنيين من 

الشركة المنفذه للمشروع مجموعة جسر 
العقاري  واإلستثمار  للمقاوالت  الذهب 

التابعة لشركة الريان القابضة. 
وفي كلمة له بهذه المناسبة قال رئيس 
اليوم  ف��ي ه��ذا  ب��ن��غ��ازي:  أس��ت��ق��رار  لجنة 
نحتفل   2021 أغسطس   19 الخميس 
الطريق  لمشروع  األس���اس  حجر  بوضع 
الساحلي الذي يربط مدينة  سلوق  بمدينة 
بنغازي ؛ هذا الطريق الذي يسمي طريق 
الموت ؛ نطمح اآلن أن يكون طريق الحياة  
النماء التواصل والتعاون في أنشاء بنغازي 

الكبري .
 وأضاف رئيس لجنة أستقرار بنغازي: 
ب��ن��غ��ازي  م��دي��ن��ة  ت��ك��ون  أن  نتطلع  ن��ح��ن 
وضواحيها واجهة حضارية كبيرة ومستقبل 

سعيد بأذن الله.
ويشمل المشروع أعمال رصف الطريق 
الشمسية  بالطاقة  اإلن��ارة  أعمال  وتنفيذ 
الطريق  وأعمال طاء  بمواصفات حديثه 
أرضية  عواكس  وتركيب  بالمرور  الخاص 
من األولمنيوم  مع تركيب إشارات للمناطق 

الواقعة علي جانب الطريق .

قام ظهر يوم الخميس الماضي الموافق 
الحبري  علي  السيد   2021  --8  19
ب��ن��غ��ازي  بحضور  أس��ت��ق��رار  رئ��ي��س لجنة 
لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  الساده 
بنغازي  المهندس صقر بوجواري والمدير 
المهندس  القابضة  ال��ري��ان  لشركة  العام 
أحمد البيره ومدير شركة المياه والصرف 
الصحي  سلوق  ورئيس قسم المشروعات 
وعددمن  الكزه  أسامه  م.  بنغازي  ببلدي 
بشركة  وال��ع��م��ال  والفنيين  المهندسين 
الريان  لشركة  التابعه  للمقاوالت  الخليج 
لمشروع  األساس  بوضع حجر  ؛  القابضه 
إنشاء حقل أبار لرجام  وخط مياه لرجام  
المشروع  بهذا  كبيرة  فرحة  وسط  سلوق 
وزاوي��ة  وجردينه  سلوق   لمناطق  الحيوي 

طيلمون وقمينس 
أن في هذا  الحبري  السيد علي  وأوضح 
المبارك نحتفل بوضع حجر األساس  اليوم 
لمشروع بئر لرجام وهي وصلة كنا نعد لها 
منذ شهور عديده والحمد لله اآلن أراها في 

طور اإلنشاء واإلستكمال 

المدير  البيره  للمهندس أحمد  وفي كلمة 
العام لشركة الريان القابضة  أكد أنه بهذه 
لمشروع  س��اس   األ  حجر  وض��ع  المناسبة 
مياه ووصلة  أبار  أنه يشمل 10  لرجام  بئر 
نسمه  ألف  يغذي 70  متر  كيلو  بطول 11 
من سكان - جردينه  سلوق - سلك - زاوية 

طيلمون - قمينس  بقدرة أنتاجية 150 متر 
مكعب  المستهدف خال 30 يوم يكون تم 

استكمال المشروع بالكامل .
بالقول  البيره  احمد  المهندس  وأختتم 
أن المياه أساسا فيها عجز كبير في سلوق 
والمناطق المحيطة بها وربنا يوفق الجميع.

العليا  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ف��وض��ي��ة  أع��ل��ن��ت 
من  التسجيل  منظومة  أن  لانتخابات 
األرب��ع��اء  مساء  تفتتح  س��وف  ليبيا  خ��ارج 
منظومة  وأن  2021م،  أغسطس   18
تقفل  س��وف  ليبيا  داخ���ل  م��ن  التسجيل 
في  أغسطس   17 الثاثاء  اليوم  أبوابها 
خال  ذل��ك  ج��اء   .23:59 الساعة  تمام 
ال��م��ؤت��م��ر ال��ص��ح��ف��ي ال���ذي ع��ق��ده عضو 
عبدالحكيم  السيد  المفوضية  مجلس 
الشعاب يوم الثاثاء الماضي الموافق 17 
أغسطس 2021م، بحضور رئيس مجلس 
المفوضية السيد د. عماد السايح وعضو 
والمدير  م��رده،  بكر  أب��و  السيد  المجلس 
العام السيد د. يحيى الجديد، ومدير إدارة 
ومندوب  الزكار،  الصادق  السيد  العمليات 
عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد 
بالمركز  من ممثلي وسائل اإلعام، وذلك 

اإلعامي بالمفوضية.

10 متابعات
األحد 14 محرم 1443هـ الموافق 22 أغسطس 2021م العدد )141(  



إشراف : معتز ونيس

النجدة بنغازي تقبض على عصابة األزيرا السواداء 

استجابة لشكوى مواطن قوة فرض القانون تسترجع مركبة لصاحبها 
وتقبض على العصابية السارقه داخل مصنع للخمور

طبرق : سارق سيارة من مدينة صرمان يقع في 
قبضة أعضاء مركز المدينة في طبرق

مركز ُشرطة القوارشة بنغازي يكشف تفاصيل القبض 
على متهمين بجريمة سطو مسلح

الديوان \ خاص
ق��ام��ت دوري�����ات ف���رع ان���ف���اذ ال��ق��ان��ون 
االمنية  للعمليات  العامة  باإلدارة  طرابلس 
الزراعية  الشرطة  رفقة دوريات من جهاز 
بجولة  الصناعي  النهر  جهاز  من  وأعضاء 
موسعة لضبط االعتداءات ومنع التجاوزات 
الغير قانونية على أنابيب نقل المياه داخل 
بحسب  وليد  بني  لمدينة  اإلدارية  الحدود 
صفحتها  عبر  الداخلية  وزارة  ذك��رت  ما 

الرسمية علي فيسبوك .
ال��وزارة انه تم إقفال عدد 40  و قالت 
مجمع مياه مخالف يتم توصيلها عن طريق 
قانونية  والغير  العشوائية  التوصيات 
حيال  القانونية  االج���راءات  كافة  واتخاذ 

هذه المخالفات.

الديوان \ خاص 
القت شرطة النجدة بنغازي القبض 
على تاجر خمور مطلوب وبحوزته كمية 
أعلنت  ما  بحسب  الخمور  من  كبيرة 
عبر الصفحة الرسمية علي فيسبوك .
و قالت النجدة انه بعد وورود معلومات 
من  للخمور  تاجر  ممارسة  بخصوص 
النيابة  ل��دى  ومطلوب  السوابق  ذوي 
المشروع  غير  نشاطه  ومزاولة  العامة 
ببيع الخمور في منطقة بوهديمة شنت 
العملية  و  الوكر  علي  مداهمة  النجدة 
بعد  ذل��ك  و  مذهلة  نتايج  ال��ى  افضت 
اتخاذ االجراءات القانونية واخذ االذن 

من النيابة العامة .
و اضافت النجدة آنه انطلقت قوة من 
وحدة التحري والقبض بُشرطة النجدة 
بامرة العقيد جمال العمامي الى مكان 
تم  بوهديمة  بمنطقة  نشاطه  ممارسة 
والمطلوب  الخمور  تاجر  على  القبض 
الجرم  في  متلبساً  العامة  النيابة  لدى 
من  كبيرة  كمية  وب��ح��وزت��ه  المشهود 
به  االنتقال  تم  الصنع  محلية  الخمور 
للقسم برفقته الضبطيات وبعد انتهاء 
العامة  للنيابة  واحالته  معه  االستدالل 
بحقه  القانونية  االج��راءات  الستكمال 

حسب االجراءات المتبعة ..

استمرار الحملة األمنية لمنع 
االعتداءات على أنابيب نقل 

المياه بجهاز نهر الصناعي

وحدة التحري والقبض بُشرطة 
النجدة بنغازي تداهم احد اوكار 

االتجار بالخمور في بوهديمة

الديوان \ خاص
بنغازي  النجدة  شرطة  قسم  أعلنت 
جرائم  تمتهن  عصابة  علي  القبض 
السطو المسلح في مدينة بنغازي مؤكدة 
بها  التي قامت  الجرائم  انه من ضمن 
جريمة  هي  عليها  المقبوض  العصابة 
بقوة  جي  اف  تيوتا  ن��وع  سيارة  سرقة 
الساح في شارع عبد الصمد بمنطقة 
فيديو  نشطاء  ت��داول  التي  و  فينيسيا 
لعمية السرقة عبر صفحات االنترنت .

قالت  فيسبوك  علي  وعبر صفحتها 
مركبة  ضبط  ت��م  ان��ه  النجدة  ش��رط��ة 

نوع هونداي ازيرا اللون اسود من قبل 
النجدة  بقسم  والقبض  تحري  وح��دة 
وال���ت���ي ق��ام��ت ب��ع��دة ع��م��ل��ي��ات سطو 
بنغازي ومن ضمن  مسلح داخل مدينة 
التي   Fg ن��وع  مركبة  السرقات  ه��ذي 
شارع  في  الساح  بقوة  سرقتها  تمت 

عبدالصمد.
انه تم ضبط  النجدة أيضا  و اكدت 
الشخص المنفذ الذي كان يحمل ساح 
نوع خرطوش ، مطالبه كل من تعرض 
المركبة  ه��ذه  قبل  م��ن  سلب  لعملية 

الحضور للقسم .

الديوان \ خاص 
مدينة  ام���ن  م��دي��ري��ة  ق��ال��ت 
البرقية  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ان���ه  ط��ب��رق 
الواردة الى مركز شرطه المدينة 
من  طبرق  أم��ن  لمديرية  التابع 
المدينة   صرمان  مركز شرطة 
سيارة  سرقة  حادثة  والمتضمنة 
المواطن ربيع محمد عبدالسام    

نوع فورد اللون رصاصي من قبل 
سكان  من   ) .م  .ع  م   ( المدعو 
مدينة صرمان وحسب المعلومات 
الواردة إلينا أفادت المعلومة بأن 
ه���ذا ال��ش��خ��ص  م��وج��ود داخ��ل 

الحدود اإلدارية لمدينه طبرق .
عبر  طبرق  مديرية  واضافت 
حسابها علي فيسبوك انه أعضاء 

بمركز  والقبض  التحري  وح��دة 
شرطه المدينة تمكنوا من القبض 
السيارة  وبحوزته  ال��س��ارق  على 
معه  التحقيق  وتم  إليها  المشار 

واعترف بما أنسب إليه 
النيابة  إل���ى  إح��ال��ت��ه  وس��ي��ت��م 
ال��ع��ام��ة ف���ور ان��ت��ه��اء إج����راءات 

التحقيق. 

الديوان \ خاص
اع���ل���ن م���رك���ز ُش���رط���ة 
ال��ق��ب��ض على  ال���ق���وارش���ة 
السطو  ج��ري��م��ة  م��رت��ك��ب��ي 
المسلح التي تعرض لها احد 
بنغ�ازي  بمدينة  المقيمين 
ف����ي م��ن��ط��ق��ة ال���ق���وارش���ة 

بالتحديد شارع الشجر.
وذك������رت م��دي��ري��ة ام��ن 
علي  صفحتها  عبر  بنغازي 
المتابعة  ان  فيسبوك  موقع 
السطو  ل��ج��ري��م��ة  االم��ن��ي��ة 
لها  ت��ع��رض  ال��ت��ي  المسلح 
الجنسية  س��ودان��ي  شخص 
ال��م��واد  لبيع  بمحل  يعمل 
لباغ  اس��ت��ج��اب��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
يفيد  المركز  لدى  به  تقدم 

المسلح  للسطو  بتعرضه 
من قبل اشخاص مجهولين 
)كيا  ن��وع  مركبة  متن  على 
س���ي���رات���و( ال���ل���ون )اح��م��ر 

غ����ام����ق( ب������دون "ل���وح���ات 
بتعرضه  واف����اد  م��ع��دن��ي��ة" 
الجناة  واس��ت��ي��اء  للسلب 
بالمحل  م��ال��ي  مبلغ  ع��ل��ى 

وسرقة منه هاتفه المحمول 
تحت التهديد بالساح .

ف���ور اس��ت��ام ال��ب��اغ تم 
تكليف وحدة تحريات مركز 

ال��ق��وارش��ة اسفرت  ُش��رط��ة 
غموض  بكشف  ج��ه��وده��م 
هوية  وت��ح��دي��د  ال��ج��ري��م��ة 
تحركاتهما  ورص��د  الجناة، 
والقبض عليهما، وذلك بعد 
تورطهما  على  االدلة  توافر 
السطو  ج��ري��م��ة  ب��ارت��ك��اب 
تحت  وال���س���ل���ب  ال��م��س��ل��ح 

التهديد بالساح ..
ب���م���ب���اش���رة اج��������راءات 
بحقهما،  االولية  االستدالل 
اق����را ب��م��ا ن��س��ب ال��ي��ه��م��ا، 
واتخذت  ايقافهما  وج��رى 
ب���ح���ق���ه���م���ا االج�����������راءات 
الى  واحالتهما  النظامية، 

النيابة العامة.

الديوان \ خاص
ق���ال ق��س��م ُش���رط���ة ال��ن��ج��دة 
من  ب��اغ��اً  تلقي  ان���ه  ب��ن��غ�����ازي 
بسرقة  يفيد  المواطنين  اح��د 
تلقي  ف��ور  و  ال��خ��اص��ة  مركبته 
مابساته  على  والوقوف  الباغ 
والقبض  التحري  وح��دة  شكلت 
ال��ن��ج��دة فريق  ُش��رط��ة  ب��ق��س��م 
لجمع  وأف��راد  ضباط  من  عمل 

االستدالالت.
عبر  النجدة  قسم  أض��اف  و 
ص��ف��ح��ت��ه ع��ل��ي ف��ي��س��ب��وك ان 
بسبب  ت��ح��دي��اً  ال��ف��ري��ق واج����ه 
عالية  بمهنية  و  األدل���ة  ان��ع��دام 
اح���ت���واء سريعة  خ��ط��ة  اع����دوا 

وقت  في  الجناة  ضبط  لسرعة 
قياسي تم التوصل لهوية الجناة 
طريق  عن  معلومات  وردت  كما 
الموثوق  السرية  المصادر  احد 

داخل  المركبة  بتواجد  تفيد  بها 
منطقة بودزيرة .

" بعد جمع كل  القسم  تابع  و 
الصفر  ساعة  وتحديد  الخيوط 

ان��ط��ل��ق��ت ق���وة ف���رض ال��ق��ان��ون 
و  العمامي  جمال  العقيد  بامر 
أف��راد  م��ن  ت��م ضبط شخصين 
حيُث  ه��رب  وثالثهما  العصابة 
مصنع  داخ��ل  متلبسين  وج���دوا 
كامل  تحريز  تم  متكامل  خمور 
المركبة  واستعادة  الضبطيات 
ل��ل��م��واط��ن ف���ي وق����ت ق��ي��اس��ي 
االنتقال  ،ت��م  ال��ب��اغ  ورود  م��ن 
كل  وب��ح��وزت��ه��م��ا  للقسم  ب��ه��م��ا 
الضبطيات  من  مايشكل جريمة 
القانونية  وباستكمال االجراءات 
واحالتهما  معهما  وباالستدالل 
العامة حسب االجراءات  للنيابة 

المتبعة .
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الوحدة  بحكومة  الرياضة  وزي��ر  أص��در 
الجويفي”،  الشفيع  “عبد  األستاذ  الوطنية 
الممتاز،  الليبي  ال��دوري  أندية  بدعم  ق��رارا 

بقيمة مالية.
وال��ذي حدد  رقم )56(  القرار  في  وجاء 
تم  ليبي(،حيث  دي��ن��ار  مليون   8.8( بقيمة 
تحديد هذا الدعم بواقع )500 ألف دينار( 

واألهلي  طرابلس  واأله��ل��ي  االت��ح��اد  ألندية 
دينار(  ألف   350( ومبلغ  والنصر،  بنغازي 
دينار(  ألف  و)300  الممتاز،  أندية  لباقي 
الدرجة  إل��ى  هبطت  التي  األرب��ع��ة  لألندية 

األولى.
هذا وتم تخصيص مبلغ )2 مليون دينار( 
المشاركة  في  ليبيا  لممثلي  آخ��ر  ق��رار  في 

األفريقية.
يشار الى أن أندية الدوري الليبي، قد طلبت 
المالي، وسبق  الدعم  مناسبة،  أكثر من  في 
مسابقة  منافسات  خوض  بعدم  هددت  وأن 
الدوري الليبي الممتاز، إال بعد تقديم الدعم 
الجيدة  التحضيرات  لها  ليتسنى  ال��م��ادي؛ 

وانتداب العبين محليين ومحترفين. 

وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية تدعم أندية كرة القدم الدوري الممتاز

الجويفي يطالب بسرعة صيانة ملعب طرابلس الدولي

افتتاح صالة لأللعاب الجماعية بنادي بنغازي الجديدة

الشلماني يكشف عن زيارة مرتقبة لرئيسي االتحادين الدولي واألفريقي إلى ليبيا
استقبل وزير الدولة  للشؤون االقتصادية" 
بمكتبه  الماضي  االثنين  يوم  لغويل"  سامة 
لنادي  االدراي��ة  اللجنة  طرابلس   بالعاصمة 

الظهرة الرياضي  ببنى وليد .
وجرى خال هذا اللقاء مناقشة الصعوبات 
و العراقيل التي تواجه النادي و سبل حلحلتها.
وخال هذا اللقاء اشاد "لغويل" المكلف من 
المشاريع  كافة  بمتابعة  الحكومة  رئيس  قبل 
الخدمية واالنتاجية ببنى وليد بالجهود التى 
مسيرة  إن��ج��اح  ف��ي  االدراي���ة  اللجنة  تبذلها 
و  البسيطة  االمكانيات  من  بالرغم  النادي 

المتواضعة
 يشار إلى أن اللجنة االدارية لنادي الظهرة 
شليدة  ال��ل��ه  عبد  م��ن  ك��ا  تضم  ول��ي��د  ببن 
وطاهر  للنادي،  العمومية  الجمعية  رئيسا 
سليم الدعيكي رئيسا للنادي، وعبد المطلب 
العزوزي مساعدا للرئيس، وجمعة عون رئيسا 

للصندوق.

 " امكيسري  فتيتة   " المجاهد  ن��ادي  افتتح 
الفرسان  الستقبال  ابوابه  الفروسية  لرياضة 
وال��م��ت��درب��ي��ن وال���ه���واة وذل���ك م��ن اج���ل الميز 

والعروض وصقل المواهب الصغيرة.
وأعلنت إدارة النادي انها تحتاج لدعم وتمويل 
االقبال  بعد  خصوصا  ال��ن��ادي  موقع  وتطوير 
الكبير من أوساط الشباب لهذه الرياضة حيث 
يقدر عدد الخيول بالمنطقة ألكثر من ) 300 ( 

جواد وفرس . 

وزير الدولة للشؤون االقتصادية يبحث العراقيل 
والصعوبات التى تواجه نادى الظهرة ببنى وليد 

بداية النشاط الصيفي لنادي 
الفروسية بجالو

طالب وزير الرياضة بحكومة 
“عبد  األستاذ  الوطنية  الوحدة 
ال��ش��ف��ي��ع ال��ج��وي��ف��ي” ب��س��رع��ة 
الدولي،  طرابلس  ملعب  صيانة 
في  ليبيا  ممثلو  يتمكن  ح��ت��ى 
اللعب  من  األفريقية  البطوالت 

على أرضها. 
ف��ي خطاب وجهه  ذل��ك  ج��اء 
وزي�����ر ال���ري���اض���ة إل����ى رئ��ي��س 
في  فيه،  ج��اء  وال��ذي  الحكومة 
الوقت الذي نثمن فيه مجهوداتكم 
العام  للصالح  تبذلونها  ال��ت��ي 

بالجانب  ال��خ��اص  وااله��ت��م��ام 
الرياضي، ووزارة الرياضة بشكل 
كت�اب  إل���ى  وب���اإلش���ارة  خ���اص، 
االت��ح��اد  إدارة  مجلس  رئ��ي��س 
الليبي لكرة القدم بشأن صيانة 
حسب  طرابلس  ملعب  وتطوير 
المحددة  والشروط  المواصفات 

من قبل االتحاد األفريقي.
ب��أن  ال���خ���ط���اب   ف���ي  وورد 
طرابلس،  ال��ري��اض��ي��ة  المدينة 
يوج�د لديها عقد مع جهاز تنفيذ 

وتطوير المراكز اإلدارية.

نُفيدكم  “الجويفي”  وأض��اف 
المتوج  االتحاد  ن��ادي  بأن  علًما 
ب�����ال�����دوري ال���ل���ي���ب���ي ي���ش���ارك 
أفريقي�ا،  أبط�ال  دوري  ببطولة 
كذلك  ط�رابلس  األهلي  ون��ادي 
الكونفدرالية  ك�أس  ف�ي  يش�ارك 

األفريقية.
األمل  بإبداء  خطابه  واختتم 
تعليماتها  الحكومة  توجيه  في 
بهذا الخصوص في أسرع وقت 

ممكن. 

الديوان – وال
افتتحت إدارة نادي بنغازي الجديدة، صالة 
لجنة  رئ��ي��س  بحضور  الجماعية،  ل��ألل��ع��اب 
التطوير في المنطقة اإلفريقية األولى، وعضو 
لكرة  اإلفريقي  االتحاد  في  التطوير  مجلس 

السلة محمد جمعه الفاخري.
الليبية؛ إن ذلك  وقال مراسل وكالة األنباء 
االتحاد  رئيس  حضرها  احتفالية  خال  جاء 
رئيس  ونائب  التركي،  أحمد  السابق  الفرعي 
العصري  المجسم  بشركة  اإلدارة  مجلس 
إبراهيم الفيتوري، إلى جانب المهتمين بالشأن 

الرياضي.
وفي تصريح لوكالة األنباء الليبية؛ قال رئيس 
األولى  األفريقية  المنطقة  في  التطوير  لجنة 
اإلفريقي  االتحاد  التطوير في  وعضو مجلس 
“أنا سعيد جًدا  الفاخري:  السلة محمد  لكرة 
بتواجدي في مثل هذه المناسبات، لما تحمله 
صالة  وافتتاح  الليبية،  للرياضة  أهمية  من 
الجديدة؛  بنغازي  بنادي  الجماعية  األل��ع��اب 
النادي في  التطوير لما يحمله  لها أهمية في 

الموقع؛ ألنه يقع في منطقة مكتظة بالسكان، 
بالتطوير لمثل  المهم جًدا االهتمام  فكان من 
بأهمية  إليه  تعود  لما  نظًرا  ال��ص��االت،  ه��ذه 

كبيرة للرياضة الليبية”.
األلعاب  “ص��ال��ة  أن  إل��ى  الفاخري  وأش���ار 
الجماعية بنادي بنغازي الجديدة؛ صممت على 
مواصفات ودقة عالية، وأنها يجب أن تساهم 
والذين من  الناشئ  الرياضيين  في استقطاب 

خالهم نستطيع بناء فرق ومسابقات”.
وأختتم الفاخري قائا: “إن صالة األلعاب 
وبهذه المواصفات يجب أن تخفف العبء على 
المباريات  بإقامة  ال��ض��راط،  سليمان  مجمع 

والمهرجانات الرياضية”.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال أح���د م��س��ئ��ول��ي بشركة 
 ” الشيخي:  العاطي  عبد  العصري  المجسم 
بنادي  الجماعية  األلعاب  أنهينا صيانة صالة 
بنغازي الجديدة، والتي كانت قد توقفت منذ 
عام 2013، وهناك عشر صاالت أخرى من 
شركات أخرى، لم يتم فيها االنجاز حتى اآلن”.
األلعاب  صالة  إنجاز  أن  الشيخي  وأضاف 

تكفلت  قد  الجديدة؛  بنغازي  بنادي  الجماعية 
بلغت  العصري بصيانتها وقد  المجسم  شركة 
تكلفة الصيانة 6.550 مليون دينار ليبي، وقد 
قيمة  من   15% نسبة  على  الشركة  حصلت 

العقد من وزارة الشباب.
المواد   ” قائا:  تصريحه  الشيخي  واختتم 
من  الصالة  صيانة  في  استخدامها  تم  التي 
تصميم أوروبي درجة أولى، وهناك 3 صاالت 
أخرى في نادي النصر للطائرة واليد والسلة، 

ستُباشر الشركة فيها”.
أنه  الليبية  األن��ب��اء  وكالة  مراسل  وأوض��ح 
قبيل حفل االفتتاح، أقيمت مباراة استعراضية 
تم  األن��دي��ة،  مختلف  من  السلة  ك��رة  لاعبي 
تقسيم إلى مجموعتين؛ األولى باللون األبيض 
والثانية باللون األزرق، وانتهت المباراة لصالح 
الفريق األزرق بنتيجة 77 مقابل 74، بصافرة 
البرعصي،  إب��راه��ي��م  م��ن  تكونت  تحكيمية 
وم��ح��م��د ال��س��ك��ران، وح��ك��ام ال��ط��اول��ة ع��ادل 
الورفلي، وخالد أحنيش، وفي ختام الحفل تم 

توزيع القائد والدروع على المشاركين. 

الليبي  االت��ح��اد  رئيس  كشف 
ل���ك���رة ال����ق����دم ع���ب���د ال��ح��ك��ي��م 
مرتقبة  زي����ارة  ع��ن  ال��ش��ل��م��ان��ي، 
ل��رئ��ي��س��ي االت���ح���ادي���ن ال��دول��ي 

واألفريقي إلى ليبيا.
وقال الشلماني –  في مؤتمر 
أخ��ب��ار  آخ���ر  ب��ش��أن    – صحفي 
القدم؛  لكرة  الوطني  المنتخب 
المحترفين  الاعبين  إن  قائا 
م��ج��م��وع��ة م��ن��ه��ا س��تُ��ش��ارك في 
معسكر تركيا، ومجموعة ستكون 

في بنغازي.
وت����ط����رق ال���ش���ل���م���ان���ي إل���ى 
طرابلس  ملعب  صيانة  استكمال 
ال���دول���ي الس��ت��ض��اف��ة م��ب��اري��ات 
الفرق والمنتخبات،  مشيًرا إعادة 

باتحاد  العاملة  اللجان  تشكيل 
الكرة وإيجاد مقّر لاتحاد.

سيكون  أنه  الشلماني  وأوضح 
على  لإلشراف  فني  مدير  هناك 
الممكن  م��ن  وأن���ه  المنتخبات، 

االس��ت��ع��ان��ة ب��خ��ب��راء دول��ي��ي��ن في 
مجال اإلدارة.

قال  الممتاز؛  ال��دوري  وبشأن 
للفرق  الهبوط  آلية  إن  الشلماني 
الماضي؛؛  الموسم  في  األرب��ع��ة 

وكذلك  إلغائها،  يتم  ولن  ستُطّبق 
جاري العمل على تطوير مستوى 
ال��ت��ح��ك��ي��م؛ وذل�����ك م���ن خ��ال 
إقامة  وعبر  لهم  المعّدات  توفير 

الدورات.
حكومة  من  الشلماني  وطالب 
الوحدة الوطنية ووزارتي الشباب 
والرياضة، بتقديم الدعم الكامل 
مختلف  في  الوطنية  للمنتخبات 

الفئات.
ك��م��ا ت��ط��رق ال��ش��ل��م��ان��ي إل��ى 
مشكلة الاعب الدولي أحمد بن 
علي؛ موضًحا أنه  ال يوجد خاف 
التواصل مع  مع الاعب وأنه تم 
خيار  يظل  االختيار  وأن  وال��ده، 

المدرب. 


