
التقى النائب االول لرئيس مجلس النواب 
بالسفيرة   ” ال��ن��وي��ري  ف���وزي   ” األس���ت���اذ  
“بياتريس  ال��س��ي��دة   ليبيا  ل��دى  الفرنسية 
 ” التونسية  بالعاصمة  دوهيلين”   لوفرابير 
لقائه  خ��ال  األول  النائب  وبحث    ” تونس 
بالسفيرة الفرنسية اخر مستجدات األوضاع 
من  ع��دد  مناقشة  اللقاء  وتناول  ليبيا   في 
واألمنية  واالقتصادية  السياسية  القضايا  
باالضافة إلى العاقات الثنائية بين البلدين 
والتعاون  الليبي الفرنسي في كافة القضايا 
في  الليبي  الشعب  مع  فرنسا  دولة  ووق��وف 
نحوقيام  وتطلعاته  أهدافه  لتحقيق  سعيه 

الدولة وإنهاء األزمة الحالية في ليبيا.

النواب  مجلس  ديوان  رئيس  معالي  عقد 
 ” الفضيل  ال��م��ص��ري  عبدالله   ” األس��ت��اذ 
اإلدارات  السادة مدراء  مع  موسعاً  اجتماعاً 
والمكاتب بديوان مجلس النواب إطلع خاله 
والمكاتب  اإلدارات  بكافة  العمل  سير  على 
ديوان  رئيس  وأك��د  النواب،  مجلس  بديوان 
مجلس النواب على اإللتزام التام بنظم العمل 
واللوائح والقوانين المعمول بها بديوان مجلس 
المجتهدين  الموظفين  على   مثنياً  النواب 
والملتزمين بما يليق بالمؤسسة التي ينتمون 
إليها، كما وحث رئيس ديوان مجلس النواب 
ورفع  التدريب  وب��رام��ج  العمل  تطوير  على 
على  ايجاباً  الذي سنعكس  الموظفين  كفاءة 
في  لافضل  قدماً  به  والدفع  العمل  تطوير 

كافة جوانبه اإلدارية والفنية.

بالعاصمة  المؤتمرات  بمركز  أقيمت 
الروندية كيغالي الدورة الخامسة للبرلمان 
النواب  اعضاء مجلس  بحضور  االفريقي 

الليبي. 
عبر  الليبي،  ال��ن��واب  مجلس  وأوض���ح 
م��وق��ع��ه ال��رس��م��ي، أن م��راس��م االف��ت��ت��اح 
ش��ه��دت ح��ض��ور رئ��ي��س دول����ة راون�����دا، 
لإلتحاد  الحالي  الرئيس  كاغامي  ب��ول 
من  عدد  المراسم  حضر  كما  اإلفريقي، 
رؤساء البرلمانات والمجالس الوطنية في 
الرئيس  بتكريم  البرلمان  وق��ام  أفريقيا 

كاغامي.
ه����ذا وع���ق���دت م��س��اء ي����وم ال��ث��اث��اء 
الخاصة  الجلسات   2018/10/24
األع��ض��اء  ل��ل��دول  الخمس  للمجموعات 
البرلمان اإلفريقي وقد ترأس جلسة  في 
قلمة،  صالح  النائب  الشمال  مجموعة 
مقرر المجموعة كما حضرها نائب رئيس 
الجزائر  بوراس من دولة  البرلمان جمال 
بصفته عضواً في مجموعة الشمال، كما 
رئيس  الجلسة  م��ن  ج��ان��ب  أي��ض��ا  حضر 

البرلمان األفريقي روجيه انكودو.

اخ��ت��ت��م ف��خ��ام��ة رئ��ي��س 
المستشار  النواب  مجلس 
عقيلة صالح عيسى زيارته 
العاصمة  إل���ى  ال��رس��م��ي��ة 
اإليطالية )روما( بناءاً على 
دع���وة م��ن رئ��ي��س ال����وزراء 
كونتي(  )جوزيبي  اإليطالي 
قبيل إنعقاد المؤتمر الدولي 
الذي تعتزم إيطاليا تنظيمه 
حول ليبيا في الثاني عشر 

من نوفمبر الجاري. 
وق����������ال ال���م���ت���ح���دث 
مجلس  ب��اس��م  ال��رس��م��ي 
عبدالله  ال��س��ي��د  ال��ن��واب 
رئيس  فخامة  بأن  بليحق 
م��ج��ل��س ال���ن���واب ال��ت��ق��ى 
للعاصمة  زي���ارت���ه  خ���ال 
التقى  )روم���ا(  اإليطالية 
اإليطالي  الخارجية  بوزير 
)إنزوموافيروميانيزي( 
وب������ح������ث م�����ع�����ه آخ�����ر 
السياسية  المستجدات 
وسبل  ليبيا  في  واألوضاع 
ال��وص��ول إل��ى ح��ل إلنهاء 
ليبيا  في  الحالية  األزم��ة 

ُق��ب��ي��ل إن��ع��ق��اد ال��م��ؤت��م��ر 
الذي  ليبيا  ح��ول  ال��دول��ي 
واستمع  ايطاليا  تنظمه 
ال��س��ي��د م��ي��ان��ي��زي  إل��ى 
وج��ه��ة ن��ظ��ر ال��م��س��ت��ش��ار 
ع��ق��ي��ل��ة ص���ال���ح ل��ت��ج��اوز 
األزمة الحالية في بادنا، 
وجهات  الجانبان  وتبادل 
ال��ن��ظ��ر ل���دع���م وان���ج���اح 
يحقق  بالريموبما  مؤتمر 
إلنهاء  ويفضي  اإلستقرار 

األزمة الليبية. 
المستشار   والتقى  كما 

زيارته  خال  صالح  عقيلة 
رئيس  روبرتوفيكو  بالسيد 
اإليطالي  ال��ن��واب  مجلس 
وب���ح���ث م���ع���ه ال���ع���اق���ات 
وُسبل  البلدين  بين  الثنائية 
تطويرها بالتعاون المشترك 
الليبي  النواب  مجلس  بين 

ونظيره اإليطالي.
ون��اق��ش��ت االج��ت��م��اع��ات 
المشترك  ال��ت��ع��اون  أي��ض��ا 
بين  ال��م��ص��ال��ح  وت����ب����ادل 
في  م��اورد  وتنفيذ  البلدين 
اإليطالية  الليبية  االتفاقية 

ال��م��وق��ع��ة ف���ي أغ��س��ط��س 
2008م بين الجانب الليبي 
تعويض  ب��ش��أن  واإلي��ط��ال��ي 
حقبة  ع��ن  الليبي  الشعب 
االستعمار اإليطالي لليبيا. 

وك�����ان ف��خ��ام��ة رئ��ي��س 
م��ج��ل��س ال���ن���واب ال��ل��ي��ب��ي، 
صالح،  عقيلة  المستشار 
اإليطالية  العاصمة  وص��ل 
الماضي  الثاثاء  يوم  روما 
على  بناء  رسمية  زيارة  في 
دع���وة م��ن رئ��ي��س ال����وزراء 

االيطالي جوزيبي كونتي. 

فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى يختتم زيارته الى ايطاليا 
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النائب األول لرئيس مجلس النواب 
يلتقي السفيرة الفرنسية لدى ليبيا

رئيس ديوان مجلس النواب يجتمع بمدراء 
اإلدارات والمكاتب بديوان مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب يشاركون في أعمال الدورة الخامسة للبرلمان اإلفريقي

النائب علي السعيدي: النسيج االجتماعي في الجنوب الليبي متشابك باالنسجام والمحبة والوئام والسالم ولكن كل هذا كان قبل عام 2011
رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب 

يعلن التوافق مع مجلس الدولة حول 
إعادة تشكيل السلطة التنفيذية

فوزي العيساوي مدربا 
للمنتخب الوطني لكرة القدم 

وابوبكر باني مساعدا له

تصدر عن مؤسسة الخدمات االعالمية بمجلس النواب األحد

بلديات

اقتصاد

ص4

ص7

صحيفة أسبوعية 
سياسية منوعة شاملة

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب : استدعاء رئيس الحكومة المؤقتة ووزير المالية للمساءلة حول ما ورد في مشروع قانون الميزانية
أس��ت��أن��ف م��ج��ل��س ال���ن���واب عقد 
ج��ل��س��ات��ه ي��وم��ي االث��ن��ي��ن وال��ث��اث��اء 

الماضيين.
وق���ال ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي باسم 
أن  بليحق”   “عبدالله  النواب  مجلس 
لمدة  الرسمي  الحداد  اعلن  المجلس 
الهجوم  شهداء  أرواح  على  أيام  ثاثة 
ومطالبة  الفقهاء  بمنطقة  اإلره��اب��ي 
المنطقة  بتأمين  المسلحة  ال��ق��وات 

وماحقة اإلرهابين.
وأضاف “بليحق ” ان المجلس اقر 
في جلسته يوم االثنين الماضي مشروع 
بقطاع  العاملين  مرتبات  رف��ع  قانون 
الى  التعليم بأجماع الحاضرين، الفتاَ 

الى  االستماع  تم  الجلسة  خ��ال  ان��ه 
احاطة رئيس لجنة الحوار عبد السام 
نصية والتي تاها عضواللجنة الهادي 
مجلس  وموافقة  إق��رار  بعد  الصغير 
الدولة علي ما اقره مجلس النواب في 
الجلسة األخيرة  بالخصوص  وبذلك 
يتم البدء فعلياَ بإعادة  تشكيل السلطة 
رئيس  من  رئاسي  بمجلس  التنفيذية 

ونائبين .
وق���ال ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي باسم 
ان   : بليحق  عبدالله  ال��ن��واب  مجلس 
المجلس أستأنف يوم الثاثاء الماضي 
جلسته الرسمية برئاسة فخامة رئيس 
مجلس النواب المستشار عقيلة صالح  

قانون  بند  لمناقشة  خصصت  والتي 
الميزانية العامة للدولة لسنة 2018 م 
وبعد النقاش تم االتفاق على استدعاء 
رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني 

ووزير المالية كامل الحاسي .
رئيس  اس��ت��دع��اء  ان  بليحق  وذك��ر 
االثنين  ي��وم  المالية  ووزي��ر  الحكومة 
القادم للمساءلة ولمناقشة ما ورد في 
يتم  ان  على  الميزانية  قانون  مشروع 
في  الميزانية  مشروع  على  التصويت 

جلسة الثاثاء المقبل .
باسم  الرسمي  المتحدث  وأش���ار 
مجلس النواب الى تعليق الجلسة الى 

األسبوع القادم .

دفعة من األدوية لمركز 
المرج لعالج السكري

شركة الخليج العربي 
للنفط تناقش المشاريع 

المستهدفة للعام 2019

مجتمع مدني

الرياضة

ص6

ص8

منظمة طموح تنظم ندوة 
استعدادا لليوم العالمي 

لمناهضة العنف ضد المرأة

األهلي يواصل 
استعداده لبطولة 

الدوري الليبي



النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعدد من نواب الجنوب  يتابعون أوضاع الجنوب الليبي خالل اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء
الحكومة  وزراء  مجلس  رئ��ي��س  ن��اق��ش 
الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن 
في  ال���وزراء  مجلس  بديوان  بمكتبه  الثني 
منطقة قرنادة أوضاع الجنوب الليبي خال 
اجتماع عقده بالنائب الثاني لرئيس مجلس 
من  وع��دد  حومة  أحميد  الدكتور  ال��ن��واب 
مناطق  عن  النواب  مجلس  أعضاء  السادة 

الجنوب.
النائب  مع  الوزراء  رئيس مجلس  وبحث 
الثاني لرئيس مجلس النواب خال االجتماع 

الذي حضره السادة أعضاء مجلس النواب 
دومة،  ومصباح  تامر،  محمد  الجنوب  عن 
كافة  في  واألمنية  الخدمية  األوض��اع  كافة 

مناطق الجنوب.
التي  التحركات  كافة  االجتماع  وأجمل 
المساعدة  وكيفية  المنطقة  تلك  تشهدها 
المؤقتة  الحكومة  تقدمها  أن  يمكن  التي 
المناطق،  تلك  في  باألمن  المجاهرة  ألجل 
الخدمي  القطاع  تفعيل  كيفية  إلى  إضافة 

وحلحلة العراقيل التي تواجه ذلك.

2 اخبار
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نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات يلتقي باللجنة المكلفة من أندية الدوري الممتاز لحلحلة مشاكل األندية

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي بمشايخ وأعيان قبيلة العبيدات

رئيس مجلس الوزراء يبحث آليات تفعيل مطار األبرق الدولي بتوفير مناخ مناسب للعمل

وزراء  مجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  عقد 
ل��ش��ؤون  ال��م��ؤق��ت��ة  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة 
الهيئات والمكلف بتسيير أعمال الهيئة 
العامة للشباب والرياضة الدكتور عبد 
الرحمن األحيرش اجتماعا مع اللجنة 
المكلفة من قبل أندية الدوري الممتاز 
تواجه  التي  الصعوبات  لبحث  وذل��ك 

األندية.
وزراء  مجلس  رئيس  نائب  وناقش 
لشؤون  المؤقتة  الليبية  الحكومة 

الهيئات مع المجموعة األولى ألندية 
كل  ضمت  وال��ت��ي  الممتاز  ال����دوري 
وعمران  الصالح،  سمير  صالح  من 
شعيب، وأحمد سحيب، بحضور مدير 
ال���وزراء  مجلس  رئيس  نائب  مكتب 
كافة  موسى  عيسى  الصافي  السيد 
تعانيها  التي  والصعوبات  المشاكل 
هذه األندية، وإمكانية حلحلتها وفقا 
الحكومة  ل��دى  المتاحة  لإلمكانيات 

الليبية المؤقتة.

التقى فخامة رئيس مجلس 
عقيلة  ال��م��س��ت��ش��ار  ال���ن���واب 
صالح يوم السبت الموافق 20 
إقامته  بمقر  أكتوبر 2018م 
بمشايخ  ال��ق��ب��ة  م��دي��ن��ة  ف���ي 
من  العبيدات  قبيلة  وأع��ي��ان 
األبرق حتى طبرق، بناءاً على 
تعيين  ب��ش��أن  وذل���ك  طلبهم 
وزيراً  العيساوي  علي  المتهم 
الوفاق  حكومة  في  لاقتصاد 
في  والمتهم  الدستورية  غير 
اللواء  الشهيد  اغتيال  قضية 
العبيدي  ي��ون��س  ع��ب��دال��ف��ت��اح 
ورفقيه الشهيدين عقيد ناصر 

العبيدي وخميس العبيدي.
هذا وأعلن مشايخ وأعيان 
احتجاجهم  العبيدات  قبيلة 

المجلس  رئ��ي��س  ق���رار  ع��ل��ى 
ال��رئ��اس��ي غ��ي��ر ال��دس��ت��وري 
المدروس  غير  السراج  فائز 
وزيراً  العيساوي  علي  بتعيين 
ل��اق��ت��ص��اد ألن����ه م��ت��ه��م في 
يمتثل  ول���م  اغ��ت��ي��ال  ق��ض��ي��ة 
ولهذا  اآلن  حتى  للتحقيقات 

إهانة  العبيدات  قبيلة  تعتبره 
لها ولكل قبائل برقة .

وط��ال��ب م��ش��اي��خ وأع��ي��ان 
فخامة  م��ن  العبيدات  قبيلة 
رئ����ي����س م���ج���ل���س ال����ن����واب 
ال��م��س��ت��ش��ار ع��ق��ي��ل��ة ص��ال��ح، 
ال��م��ض��ي ق���دم���اً م���ن خ��ال 

ب��م��ا يوحد  ال���ن���واب  م��ج��ل��س 
م��ؤس��س��ات ال���دول���ة وإج����راء 
وبرلمانية  رئاسية  انتخابات 
المستجدات  آخ���ر  وم��ع��رف��ة 
في قضية االغتيال واالتصال 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ذات  ب��ال��ج��ه��ات 

العاقة بخصوصها.

هذا  في  تم  قد  أن��ه  يذكر 
اللقاء االتفاق على دعوة عمد 
ومشايخ برقة الجتماع لتحديد 
اقدم  ما  تجاه  موحد  موقف 
عليه رئيس المجلس الرئاسي 
فائز السراج وأعضائه بتعيين 
في  المتهم  العيساوي  علي 
قضية االغتيال سالفة الذكر.

يشار إل��ى أن��ه ق��د ت��م في 
ه���ذا ال��ل��ق��اء م��ن��اق��ش��ة آخ��ر 
ال��م��س��ت��ج��دات ال��س��ي��اس��ي��ة 
ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب���االن���ت���خ���اب���ات 
وقانون  والبرلمانية  الرئاسية 
اإلع��ان  وت��ع��دي��ل  االستفتاء 
بذلك  المتعلق  ال��دس��ت��وري 
ال��رئ��اس��ي  المجلس  وتغيير 

ليكون من رئيس ونائبين.

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية 
المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني 
آليات استئناف العمل بمطار األبرق الدولي 
وذلك خال اجتماع موسع عقده بمكتبه في 
ديوان مجلس الوزراء مع مسؤولي البلديات 
بالحكومة  ومسؤولين  بالمطار  المحيطة 
مدينة  ع��ن  ال��ن��واب  عضومجلس  بحضور 

شحات السيد منتصر الحاسي.
العامة  الهيئة  رئيس  االجتماع  وحضر 
عبد  محمد  الكابتن  والنقل  للمواصات 

السيد  المطارات  مصلحة  ورئيس  القادر، 
القانونية  والمستشارة  األط���رش  أمحمد 
ل��رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء ال��س��ي��دة نجاة 

العريبي.
بلدية شحات  كما حضره كل من عميد 
بلدية  وعميد  ب��ودروي��ش،  حسين  السيد 
القبة السيد منصف الصابر، وعميد بلدية 
بلدية  وعميد  اجربيع،  السيد علي  القيقب 

وردامة السيد محمد الشراز.
وناقش االجتماع السبل التي تم وضعها 

إلعادة افتتاح مطار األبرق الدولي.
وبحث رئيس مجلس الوزراء مع السادة 
األبرق  بمطار  المحيطة  البلديات  عمداء 
االجتماعي  المناخ  توفير  آل��ي��ات  ال��دول��ي 

الذي يمنع وقوع إشكاليات في المطار .
وأصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات 
بضرورة فتح هذا المنفذ الحيوي لتخفيف 
ببنغازي،  ال��دول��ي  بنينا  مطار  على  العبأ 
في  الهامة  الحيوية  المنافذ  م��ن  ولكونه 

الباد.

رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب يعلن التوافق مع مجلس الدولة حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
أعلن رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب الدكتور 
عبدالسام نصية أن مجلسا النواب ومجلس الدولة، 
توصا الى التوافق حول إعادة تشكيل مجلس رئاسي 
جديد لحكومة الوفاق الوطني بديا للحالي، مشيرا 
إلى أن المجلس الرئاسي مكون من رئيس ونائبين 
ورئيس وزراء منفصل، وجاء هذا بعد مشاورات بين 

المجلسين دامت لمدة شهرين.
وقال بيان صحفي مشترك بين المجلسين النواب 
والدولة، حصلت صحيفة »الديوان« على نسخة منه، 
مجلس  في  الحوار  لجنتي  للقاءات  »استكماال  إنه 
النواب والمجلس األعلى للدولة، نعلن اليوم األربعاء 
النواب والمجلس  توافق مجلس  أكتوبر2018   31
األعلى للدولة حول إعادة هيكلة السلطة التنفيذية 
ونائبين  رئيس  م��ن  مكون  جديد  رئ��اس��ي  لمجلس 
وطنية  وحدة  حكومة  يشكل  منفصل  وزراء  ورئيس 

تعمل في كامل ربوع ليبيا«.
وأكد البيان على أن »مشروع إعادة هيكلة السلطة 
بامتياز إلنهاء االنقسام  التنفيذية هومشروع وطني 
السلطة  »مهمة  بأن  مشيراً  الباد«،  في  الحاصل 
الدولة  مؤسسات  توحيد  هي  الجديدة  التنفيذية 

والتهيئة لانتخابات الرئاسية والبرلمانية«.
ال��ن��واب  »أع��ض��اء مجلس  م��ن  ك��ل  البيان  ودع���ا 
الوطن  مصلحة  لتغليب  للدولة  األعلى  والمجلس 
رئاسي  مجلس  اختيار  أج��ل  من  جد  بكل  والعمل 
عن  بعيدا  الصعبة  المرحلة  هذه  يقود  أن  يستطيع 
الحسابات الجهوية والفكرية والشخصية الضيقة«.

وطالبت لجنة الحوار في بيانها »حكومة الوفاق 
الوطني في طرابلس والحكومة الليبية المؤقتة في 

البيضاء للنظر إلى مصلحة الوطن العليا واالنخراط 
كل  لتذليل  الوطني  المشروع  هذا  في  وطنية  بروح 

العقبات أمامه
العسكرية  ال��م��ؤس��س��ة  »أب���ن���اء  ال��ل��ج��ن��ة  ودع���ت 
المؤسسة  توحيد  أج��ل  م��ن  ح��وارات��ه��م  الستكمال 

العسكرية في كل ربوع الباد«.
وم����ن خ����ال ص��ف��ح��ت��ه ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��واص��ل 
الحوار  لجنة  رئيس  كتب  بوك  الفيس  االجتماعي 
تم  أن  نصيه  عبدالسام  الدكتور  النواب  بمجلس 
لقاء  عقد  الموافق 31اكتوبر 2018  األربعاء  يوم 
والدولة  النواب  بمجلس  الحوار  لجنة  رئيسي  بين 
والمبعوث الخاص لامين العام لألمم المتحدة، وقد 
تم خال اللقاء تسليم نسخة من المادة 2 من تعديل 
االتفاق السياسي والخاصة بكيفية تشكيل المجلس 
الرئاسي الجديد بعد التوافق عليها بين المجلسين، 
كما تم تسليمه نسخة من اتفاق اعادة هيكلة السلطة 
التنفيذية مكتمًا بعد االنتهاء من االتفاق على المادة 
ومن  القادمة  الخطوات  مناقشة  تم  ايضا  الثانية، 
أهمها وضع برنامج زمني ومكاني النعقاد التجمعات 

االنتخابية.

مجلس النواب سيدرس زيادة مرتبات 
المتقاعدين وكل العاملين بالدولة

وفد مجلس النواب يختتم 
زيارته إلى العاصمة باريس

المستشار  النواب  مجلس  رئيس  فخامة  أك��د 
عقلية صالح عيسى، على أن المجلس سوف يدرس 
في جلساته القادمة زيادة مرتبات المتقاعدين وكل 

العاملين بالدولة.
وقال المستشار عقلية صالح االسبوع الماضي 
إن »مرتبات المتقاعدين معظمها متدن جدا وقيمة 
من  المتقاعدين  بحاجة  الت��ف��ي  المرتبات  ه��ذه 
مجلس  رئيس  نقله  لما  وفًقا  وعاج«،  مصروفات 
الكريم  عبد  فتحي  االع��ام��ي��ة  للشؤون  ال��ن��واب 

المريمي.
المستشار  النواب  مجلس  رئيس  فخامة  ولفت 
عقيلة صالح إلى أن المجلس »سينظر في المرتبات 
بشكل عام لكل العاملين  بالجهاز الوظيفي للدولة 

وإصدار القوانين الازمة بالخصوص«. 

النواب زيارته إلى العاصمة  اختتم وفد مجلس 
الفرنسية  باريس بعد سلسلة  من اللقاءات جمعته 
مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي ولجنة الخارجية 

والدفاع، والمبعوث الخاص للخارجية الفرنسية .
بمجلس  الخارجية  لجنة  رئيس  ال��وف��د  وض��م 
النواب السيد يوسف العقوري باالضافة الى عضوى 
المجلس السيد سالم قنان وحسن البرغوثي وتندرج  
المشتركة إلقامة  المساعي  إطار  في  الزيارة  هذه 
المجاالت   البلدين في  البرلمانيين من  بين  شراكة 

السياسية واالقتصادية والعلمية .
العقوري  يوسف  السيد  الوفد  رئيس  ووص��ف  
الزيارة بالناجحة  كما انها حضيت بأهتمام بالغ من  
اللقاءات  ان مثل هذه  إلى  الفرنسي الفتا  الجانب 
ستتواصل من أجل التقارب والشراكة مع الجمهورية 

الفرنسية التي نثمن كثيرا العاقات معها .
وأعرب الجانب الفرنسي عن تقديرهم لشجاعة 
في  العمل  يواصلون  الذين  النواب  مجلس  أعضاء 
في  مثال مشرف  هذا  وأن  الصعبة  الظروف  هذه 
التمسك بالخيار الديمقراطي، وجددوا استعدادهم 
مؤكدين  اداءه  لتطوير  الليبي  البرلمان  مع  للتعاون 

دعمهم الكامل لليبيا.
الشركات  بكبري  ل��ق��اءات   ال��زي��ارة   وتضمنت 
بغرفة  والتي جرت  ليبيا  في  تعمل  التي  الفرنسية 
التجارة الفرنسية وابرزها شركة  توتال  كما ناقشوا 
سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين واستئناف 

المشاريع المتوقفة .
اإلع���ام  م��ؤس��س��ة  ال��ن��واب  مجلس  وف���د  وزار 
كيفية   وبحث  اللوفر  ومتحف  العالمي،   الفرنسي 

نقل خبراتهما لمثياتها في ليبيا .
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رئيس مجلس الوزراء يبحث التعاون مع القطاع المصرفي في مشاريع تخدم مصلحة المواطن 

رئيس مجلس الوزراء يبحث حلحلة العراقيل التي تواجه بلدية جالو

رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل بعض المراكز الطبية ويوفد مسؤولين بقطاع الصحة لبحث التعاون مع الشقيقة مصر

بلدي طبرق وأعيان ومشائخ المدينة يثمنون دور رئيس الحكومة الليبية المؤقتة

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يستقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي

وزراء  مجلس  رئيس  بحث 
المؤقتة  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة 
عبدالرحمن  الله  عبد  السيد 
بمقر  بمكتبه  االرب��ع��اء  الثني 
في  ال�����وزراء  مجلس  دي����وان 
مع  ال��ت��ع��اون  ق��رن��ادة  منطقة 
القطاع المصرفي في مشاريع 
تخدم مصلحة المواطن، وذلك 
خ���ال اج��ت��م��اع ت��رأس��ه ضم 
المواصات  قطاع  مسؤولي 
والنقل في الحكومة المؤقتة، 
التجارة  م��ص��رف  وم��س��ؤول��ي 

والتنمية.
وض����م االج���ت���م���اع رئ��ي��س 
للمواصات  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
وال���ن���ق���ل ال���ك���اب���ت���ن م��ح��م��د 
ع��ل��ي ع���ب���دال���ق���ادر، وم��دي��ر 

السيد  ال��م��ط��ارات  مصلحة 
م��ح��م��د م��ح��م��د األط�����رش، 
وم���دي���ر م��ص��ل��ح��ة ال��ط��ي��ران 
الحميد  عبد  السيد  المدني 

البرعصي.

رئ��ي��س مجلس  ك��م��ا ض��م 
ال���ت���ج���ارة  م���ص���رف  إدارة 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال���س���ي���د ج��م��ال 
ومدير  عبدالمالك،  الطيب 
وسيم  السيد  المصرف  ع��ام 

ع��ب��د ال��ل��ه ال������زوي، وم��دي��ر 
بنغازي  المصرف شرق  فروع 
بوفليفلة،  الدين  نصر  السيد 
وال���م���س���ت���ش���ار ال���ق���ان���ون���ي 
حسني  ال��س��ي��د  ل��ل��م��ص��رف 

محمد، بحضور مدير المكتب 
ال����خ����اص ل���رئ���ي���س م��ج��ل��س 
الوزراء السيد الطاهر محمد 

الطاهر الهمالي.
كيفية  االج��ت��م��اع  ون��اق��ش 
في  المصرفي  القطاع  دخول 
يخدم  بما  حكومية  مشاريع 

مصلحة المواطن.
وب����ح����ث ال���م���ج���ت���م���ع���ون 
المشاريع المحتملة في قطاع 
المواصات والنقل بالحكومة 
آلية  وج��ود  وكيفية  المؤقتة، 
التعاون  إلع��ادة  تصور  لوضع 
المصرفي  ال��ق��ط��اع  ب��ي��ن  م��ا 
والحكومة، خاصة فيما يتعلق 
التجارة  مصرف  مع  بالتعاون 

والتنمية.

وزراء  مجلس  رئيس  بحث 
المؤقتة  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة 
عبدالرحمن  عبدالله  السيد 
مجلس  دي����وان  بمقر  ال��ث��ن��ي 
ق��رن��ادة  منطقة  ف��ي  ال����وزراء 
التي  العراقيل  حلحة  آليات 

تواجه بلدية جالو.
وعقد رئيس مجلس الوزراء 
اج��ت��م��اع��ا م��وس��ع��ا ض��م وزي��ر 
بومريز،  فوزي  الدكتور  التعليم 
ووكيل عام وزارة الحكم المحلي 
الدكتور عادل الزايدي، ورئيس 
مجلس إدارة المؤسسة الوطنية 
المهندس  ال��م��ائ��ي��ة  ل��ل��م��وارد 

رئيسا  بصفته  الدرسي  عوض 
قرار  بموجب  المشكلة  للجنة 
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء رق��م 

بشان   2017 لسنة   )118(
البلديات  احتياجات  تحديد 

ومعالجة اختناقاتها.

كما حضر االجتماع عميد 
ج��ال��وورئ��ي��س مجلس  ب��ل��دي��ة 
قطاع  ومسؤول  جالو،  حكماء 

من  وع��دد  بالبلدية،  التعليم 
أعيان وحكماء البلدية. 

مجلس  رئ���ي���س  ون���اق���ش 
أبرز  االجتماع  ال��وزراء خال 
سير  ت��واج��ه  ال��ت��ي  العراقيل 
الناحية  م��ن  ال��ب��ل��دي��ة  ع��م��ل 
سبل  وض��ع  وكيفية  الخدمية 
وخطط لتسيير مهام البلدية.

وأك�����د أع���ي���ان وم��ش��ائ��خ 
بشرعية  ال��ت��م��س��ك  ال��ب��ل��دي��ة 
م��ج��ل��س ال���ن���واب وال��ح��ك��وم��ة 
المنبثقة عنه شاكرين مساعي 
في  ال�����وزراء  مجلس  رئ��ي��س 

خدمة البلدية وأهلها.

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة 
عبدالله  ال��س��ي��د  ال��م��ؤق��ت��ة  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
ديوان  في  بمكتبه  الثني  عبدالرحمن 
مجلس الوزراء في منطقة قرنادة سير 
الطبية  والمراكز  المستشفيات  عمل 
في كل من بنغازي، وطبرق، والبيضاء.

وناقش رئيس مجلس الوزراء كافة 
والمراكز  المستشفيات  احتياجات 
على  ووق��ف  المدن،  هذه  في  الطبية 
كل العراقيل التي تواجه سير عملها، 
وذل����ك خ���ال اج��ت��م��اع ط��ب��ي موسع 
بالوكيل العام لوزارة الصحة والمكلف 
سعد  الدكتور  ال���وزارة  مهام  بتسيير 

عقوب عبدالرازق.
مركز  عام  مدير  االجتماع  وحضر 

عبدالكريم  الدكتور  الطبي  بنغازي 
حمد القبائلي، ومدير عام مركز طبرق 
الطبي الدكتور فرج عبد الله الجالي، 
وم��دي��ر ع���ام م��رك��ز ال��ق��ل��ب ب��ن��غ��ازي 

الدكتور الطاهر محمود الفاضلي.
مستشفى  ع��ام  مدير  حضره  كما 
التريكي،  محمد  ال��دك��ت��ور  البيضاء 
العاج  ل��ج��ان  ش���ؤون  مكتب  وم��دي��ر 

الفيتوري  ال��دك��ت��ور  الصحة  ب����وزارة 
إدارة  م��دي��ر  إل���ى  ب��وس��ي��ف إض���اف���ة 
المتابعة وتقييم األداء بديوان مجلس 

الوزراء السيد رضا فرج الفريطيس.
وق�����رر رئ���ي���س م��ج��ل��س ال������وزراء 
رؤس��اء  إي��ف��اد  الثني  عبدالله  السيد 
الطبية  وال���م���راك���ز  ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات 
الحاضرين لاجتماع في مهمة رسمية 
الصحة  وزارة  ع���ام  وك��ي��ل  ب��رئ��اس��ة 
والمكلف بتسيير مهام الوزارة الدكتور 
سعد عقوب عبدالرازق إلى جمهورية 
مصر العربية لبحث آفاق التعاون في 
يتعلق  فيما  خ��اص��ة  الطبي  المجال 
والطبية  الطبية  العناصر  باستجاب 

المساعدة من الشقيقة مصر.

ثمنت مدينة طبرق متمثلة 
ف����ي ب��ل��دي��ت��ه��ا وم��ش��ائ��خ��ه��ا 
وأعيانها جهود رئيس مجلس 
وزراء الحكومة الليبية المؤقتة 
عبدالرحمن  عبدالله  السيد 
ال��ث��ن��ي ف��ي خ��دم��ة ال��ب��ل��دي��ة، 
بمكتبه  له  زي��ارة  وذلك خال 
في مقر ديوان مجلس الوزراء 
في منطقة قرنادة صباح يوم 

األربعاء الماضي.
ال��ذي  اللقاء  ف��ي  وش���ارك 
ح���ض���ره رئ���ي���س ال��م��ؤس��س��ة 

المائية  ل��ل��م��وارد  ال��وط��ن��ي��ة 
المهندس عوض الدرسي، كل 
من وكيل بلدية طبرق األستاذ 
عبدالله أسحام، ومدير جهاز 

بطبرق  وال��م��راف��ق  اإلس��ك��ان 
الطيب  ال��ط��اه��ر  ال��م��ه��ن��دس 
مجلس  ورئ���ي���س  ال��ش��ري��ف، 
للتحلية  العامة  الشركة  إدارة 

المهندس فتح الله سليم.
وق���دم وف���د ب��ل��دي��ة طبرق 
الوزراء  لرئيس مجلس  شكره 
ال��م��ب��ذول��ة من  ال��ج��ه��ود  على 

المشاريع  سير  لضمان  قبله 
ال��خ��دم��ي��ة ف��ي ال��ب��ل��دي��ة على 
أك��م��ل وج���ه، ووض��ع��ه السبل 
الكفيلة لحلحلة العراقيل التي 
حتى  المشاريع  تلك  واجهت 

قاربت جلها على االنتهاء.
دعمهم  على  ال��وف��د  وأك��د 
والحكومة  البرلمان،  لشرعية 
وه���ي  أال  ع���ن���ه  ال��م��ن��ب��ث��ق��ة 
المؤقتة  الليبية  ال��ح��ك��وم��ة 
جسم  ب��أي  اعترافهم  وع��دم 

سياسي آخر.

الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  استقبل 
الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن 
الوزراء في  بمكتبه في ديوان مجلس  الثني 
التسييري  المجلس  رئيس  قرنادة،  منطقة 
لبلدية بنغازي السيد صقر عمران بوجواري 

وذلك عقب استام المجلس لمقر البلدية.
ال��وزراء مع رئيس  وناقش رئيس مجلس 
مشاريع  بنغازي  لبلدية  التسييري  المجلس 
خال  العمل  وآليات  البلدية  في  الحكومة 

اإلنجاز  سرعة  يكفل  بما  المقبلة  المرحلة 
المعاناة  يرفع  بما  المواصفات  في  والدقة 

عن كاهل المواطن.
الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  وأص��در 
ال��م��ؤق��ت��ة ب��رئ��اس��ة ال��س��ي��د ع��ب��دال��ل��ه الثني 
قراراً،بتشكيل مجلس تسييري لبلدية بنغازي 
المستشار  السابق  البلدية  عميد  ليخلُف 
الحاكم  قبل  المعّين من  العبار  عبدالرحمن 

العسكري درنة – بن جواد سابقا.

رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إعادة 
اإلستقرار لمدينة بنغازي لمتابعة مشاريع إعمارها

رئيس مجلس الوزراء يستقبل مشائخ وأعيان 
بلدية المطرد الواقعة غرب الزاوية

رئيس مجلس الوزراء يقوم بتسليم عدد 52 آلية 
نقل لعدد من الجهات الخدمية واألمنية 

الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  استعرض 
خال  الثني  عبدالرحمن  عبدالله  السيد  المؤقتة 
ترأسه ألعمال لجنة إعادة االستقرار لمدينة بنغازي 
مشاريع اللجنة وماتم إنجازه من عمل خال اجتماع 
عقده الخميس في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في 

منطقة قرنادة بالسادة أعضاء اللجنة.
وضم االجتماع إلى جانب رئيس الوزراء بصفته 
رئيسا لهذه اللجنة المنبثقة عن قرار رئيس مجلس 
محافظ  من  كل  صالح،  عقيلة  المستشار  النواب 
الحبري،  علي  األس��ت��اذ  ال��م��رك��زي  ليبيا  م��ص��رف 
ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس 

صقر بوجواري.
الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  االجتماع  ضم  كما 
العامة اإلسكان والمرافق السيد علي كوصو، ومدير 
ال��وزراء  مجلس  بديوان  األداء  وتقييم  متابعة  إدارة 
بصفته مقررا للجنة السيد رضا الفريطيس، إضافة 
لمشروعات  والمتابعة  اإلش��راف  لجنة  رئيس  إل��ى 

أعمال اللجنة السيد علي األوجلي.
واستعرض االجتماع التقرير الفني للجنة اإلشراف 
والمتابعة لمشروعات أعمال لجنة إعادة اإلستقرار 
المدة  إنجازه من عمل خال  بنغازي وماتم  لمدينة 

الماضية إضافة إلى المشاريع المستقبلية.

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة 
بمكتبه  الخميس  الثني  عبدالرحمن  عبدالله  السيد 
ق��رن��ادة أوض��اع  ال���وزراء ف��ي منطقة  ب��دي��وان مجلس 
بلدية المطرد المنطقة الساحلية الواقعة غرب مدينة 

الزاوية.
وناقش رئيس مجلس الوزراء خال االجتماع بأعيان 
ومشائخ بلدية المطرد بحضور مدير المكتب الخاص 
لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر 

كافة العراقيل والمشاكل التي تواجه منطقة المطرد.
على  االجتماع  ال��وزراء خال  مجلس  رئيس  وأك��د 

ضرورة وضع السبل الكفيلة بحلحلة هذه العراقيل.
مجلس  شرعية  على  البلدية  ومشائخ  أعيان  وأكد 
عنه،  المنبثقة  المؤقتة  للحكومة  ودعمهم  ال��ن��واب 
متقدمين بجزيل شكرهم لرئيس مجلس الوزراء السيد 
عبدالله الثني على ما يبذله من مجهودات ألجل الوطن 

والمواطن

الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  أج��رى 
بمقر  الثني  عبدالرحمن  عبدالله  السيد  المؤقتة 
عملية  قرنادة  منطقة  في  ال���وزراء  مجلس  دي��وان 

تسليم آليات نقل لعدد من الجهات الحكومية.
عدد 52  بتسليم  ال��وزراء  مجلس  رئيس  وق��ام 
ووزارة  الداخلي،  األمن  لكل من جهاز  نقل  وسيلة 

التعليم، ووزارة الحكم المحلي.
كما شملت عملية التسليم جهاز اإلمداد الطبي، 
المدنية،  االح����وال  ومصلحة  اآلث����ار،  ومصلحة 
الهيئة  إل��ى  إضافة  المدني،  الطيران  ومصلحة 

العامة لرعاية الموهوبين.
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رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي صقر بوجوارى يجتمع مع شركة الكرامة للمقاوالت

بلدي جالو يجتمع مع شركة الدوسر لإلنشاءات واألعمال الهندسية

بلدية توكرة تسلم المشاريع المستهدف انشاءها وصيانتها الخاصة بادارة الخدمات الصحية بالبلدية

رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي يجتمع مع مدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي

عميد بلدية طبرق يتفقد صيانة أعمدة االنارة بالبلدية

مبادرة دور الدستور في ارساء قواعد السالم

بلدية سرت تسلم المعدات المكتبية والقرطاسية الخاصة بمراقبة التعليم

التسييرى  المجلس  رئ��ي��س  اج��ت��م��ع 
بوجوارى  المهندس صقر  بنغازى  لبلدية 
مع السادة شركة الكرامة للمقاوالت وهى 
إحدى الشركات الوطنية المتعاقدة معها 
الدائرى  الطريق  المشروع  تنفيذ  على 

الرابع .
مشروع  تنفيذ  م��راح��ل  نوقش  حيث 
تقاطع  الرابع  ال��دائ��رى  الطريق  ازدواج 
ط���ري���ق ال���ع���روب���ة م���ع ) ج���زي���رة س��وق 
يشهد  ال��ذى   ) السام  بحى  السيارات 

من  تنفيذه  اعمال  فى  المعوقات  بعض 
السيارات  معارض  أصحاب  بعض  قبل 
التى تعيق تنفيذ الشركات هذا المشروع.

وف����ى ه����ذا ال���ش���أن » أك����د« رئ��ي��س 
بالتنسيق  العمل  على  التسيرى  المجلس 
مع الجهات األمنية المختصة بخصوص 
إزالة كافة العوائق التى تعرقل تنفيذ هذا 
الشركة   « حث   « كما  الحيوي  المشروع 
المنفذة على سرعة انجاز هذا المشروع 

وفق المدة المحددة بالعقد المبرم.

اج��ت��م��ع ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 
ج����ال����وم����ع ش����رك����ة ال����دوس����ر 
الهندسية  واألع��م��ال  لإلنشاءات 
وعقد االجتماع مع إدارة الشركة 
والشؤون  البلدية  وبحضور عميد 
اإلداري������ة وال��م��ال��ي��ة وم��ف��وض��ي 
وإدارة  المالي  والمراقب  الشركة 
المشروعات  ومكتب  المتابعة 

والمستشار القانوني .
العمل  آل��ي��ة  ل���ت���دارس  وذل���ك 
تم  حيث  ال��ق��ادم��ة  المرحلة  ف��ى 
قبل  م��ن  اإلن���ارة  أع��م��دة  اعتماد 
البلدية وكذلك  مكتب مشروعات 
عرض بعض النماذج لشكل باط 
لرصف الجزيرة على أن تتم كافة 

األعمال قبيل نهاية هذا العام .

قام يوم السبت الموافق 2018/10/24 
بلدية  عميد  سعد  سليمان  محمود  السيد 
توكرة وعضوي المجلس البلدي عبدالحميد 
محمد  السيد  رفقة  حدوث  وابراهيم  عبيد 
خليفة مدير ادارة الخدمات الصحية بتسليم 
وصيانتها  انشاءها  المستهدف  المشاريع 
الخاصة بادارة الخدمات الصحية الي مكتب 
المشروعات بوزارة الصحة والتي تم تقديمها 

قبل  م��ن  المشكلة  اللجنة  ال��ي  سبق  فيما 
رئاسة الوزراء بالقرار رقم 118 التي قامت 
انشاء  المشاريع  ه��ذه  وم��ن  البلدية  ب��زي��ارة 
واستكمال  الصحية  الخدمات  ادارة  مقر 
واستكمال  دريانة  بعيادة  االطباء  سكن  مقر 
الشهيد  )عيادة  الوطيات  الصحي  المركز 
سليمان الحوتي ( وصيانة عدد من المراكز 

الصحية بالبلدية .

التسييرى  المجلس  رئيس  اجتمع  
بلدية بنغازي المهندس صقر بوجوارى 
والصيانة  التشغيل  إدارة  مدير  م��ع 
وال��ص��رف  للمياه  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ش��رك��ة 

الصحي المهندس حمد العقيلى 
وذل����ك ل��م��ن��اق��ش��ة س��ي��ر االع��م��ال 
المؤقتة  الحكومة  مع  عليها  المتعاقد 
ولجنة استقرار بنغازى وكذلك الوقوف 
وتشغيل  صيانة  تنفيذ  م��راح��ل  على 

حقول المياه بمنطقة الهوارى المغذية 
هذا  ف��ى  ت��م  كما  ال��ق��وارش��ة  لمنطقة 
االجتماع االطاع على صيانة خطوط 
الصابرى  بمنطقة  الرئيسية  المياه 
التى تم انجاز جزء كبير منها حيث تم 
االتفاق صيانة شبكات المياه والصرف 
الصحي الواقعة بمنطقة وسط الباد 
التى تشرف  بالمشاريع  بعد تضمينها 

عليها لجنة استقرار بنغازى. 

الناجي  السيد   طبرق  بلدية  عميد  قام 
م����ازق ل��ي��ل ال��ث��اث��اء ال��م��اض��ي ال��م��واف��ق 
صيانة  عمليات  بتفقد   2018/10/30
والتي  طبرق  مدينة  داخ��ل  اإلن���ارة  أعمدة 

تقوم بصيانتها شركة الكهرباء بطبرق.
رجال  بجهود  طبرق  بلدية  عميد  ون��وه 

شركة الكهرباء المخلصين والذين يقومون 
بهذه األعمال ليل نهار .

 : السيد  طبرق  بلدية  مندوب  أن  يذكر 
وبذل  التنسيق  تولى  المقرحي  المنتصر 
من  والكشافات  األعمدة  جلب  في  الجهد 

الشركة العامة للكهرباء .

بمبادرة  الخاص  البرنامج  ضمن 
دور الدستور في ارساء قواعد السام 
األولي  الندوة  الكفرة  ببلدية  انتظمت 
المثقفين  من  لفيُف  حضرها  والتي 

والنشطاء واالعاميين بالمدينة 
الدستورية  العملية  الندوة  تناولت 
في ليبيا منذ سنة 1951 وحتى اآلن 
وانشاء  اقرار  اليات  الي  التطرق  وتم 

الدساتير 
الحاكمة  القواعد  ال��ي  باإلضافة 
واألدوار  للمناصب  ال��ع��ادل  والتوزيع 

التركيبة  على  يحافظ  بما  اإلداري���ة 
االجتماعية للدولة الليبية 

كما تم مناقشة مسائل تتعلق بالسلم 

الدستورية  الوثائق  ودور  االجتماعي 
في الحفاظ عليه وترسيخه

الجدير بالذكر أن الندوة جاءت بعد 

تنفيذ ندوتين في بنغازي ودرنة تزامنتا 
مع ندوة نشر الوعى التصالحي 

وسيكون هناك ندوة أخرى خاصة 
ال��ش��ورى  تنفذ داخ���ل ح��ي  ب��ال��ك��ف��رة 
يتوالها عضوالشبكة عبدالله مردقي 

بكلمة  ال��ن��دوة  اختتمت  وق��د  ه��ذا 
ليبيا  ال���س���ام  ص��ن��اع  ل��ع��ض��وش��ب��ك��ة 
على  فيها  أك��د  العلواني  ماشاءالله 
وطنية  العمل هوضمن حملة  هذا  أن 
م��ب��ادرة  م��ن  ب��دع��م  الشبكة  تنفذها 

التغيير السلمي في ليبيا.

مختار  السيد  سرت  بلدية  عميد  بحضور 
المعداني وعضوالمجلس البلدي سرت السيد 
السيد  س��رت  التعليم  وم��راق��ب  عيادة  صالح 
التخطيط  مكتب  ومدير  الكافي  عبد  مفتاح 
مكتب  وم��دي��ر  العباني  ع��م��ار  السيد  س��رت 
السيد  التعليم  بمراقبة  والتوثيق  المعلومات 
معدات  بتسليم  بلدية سرت  قامت  لبز،  عادل 

التعليم  بمراقبة  الخاصة  والقرطاسية  مكتبية 
سرت وتشمل التجهيزات اجهزة كمبيوتر حديثة 
مستندات  تصوير  وآالت  ل��ي��زري��ة  وط��اب��ع��ات 
للقرطاسية،وتأتي  ب��اإلض��اف��ة  تصوير  وورق 
اهم  احد  التعليم  قطاع  باعتبار  الخطوة  هذه 
سكان  من  كبيرة  شريحة  ويخدم  القطاعات 

البلدية من معلمين واداريين وطاب .

الدعم المركزي يزور 
بلدية البريقة

مدير  الخفيفي  /ص���اح  العقيد  السيد  ق��ام 
اإلدارة العامة للدعم المركزي يوم الثاثاء الماضي  
صحبة أ.ناصر عطيه عميد بلدية البريقة، والعقيد 
إبراهيم القابسي مدير مديرية أمن الهال النفطي، 
والرائد محمد عبدالسام آمر فرع الدعم المركزي 
البريقة، والسيد/علي هدوار مدير مكتب األشغال 
تخصيصه  المقترح  للمقر  بزيارة  بالبلدية  العامة 
لفرع الدعم المركزي البريقة والواقع بمنطقة بشر 
حيث أبدى الجميع ارتياحهم لهذا المقر، وتم من 
خاله افتتاح الفرع رسميا على أن يتم إجراء بعض 

الصيانة الطفيفة عليه. 
كما أعلن من داخله على فتح الباب لكل من لديه 
الرغبة في االنضمام لفرع الدعم المركزي البريقة 
عبدالسام  محمد  للرائد  الملفات  تسلم  أن  على 

آمر الفرع .
البريقة  بلدية  من  خطوة  ال��ب��ادرة  وتعتبرهذه 

إلرساء االمن داخل مناطقة بلدية البريقة.

األدوية  من  دفعة  الماضي  األثنين  يوم  وصلت 
ل��ع��اج م��رض��ى ال��س��ك��ري وال��غ��دد  لمركز ال��م��رج 
األدوي��ة  مختلف  علي  الشحنة  وإح��ت��وت  الصماء 
والمحاليل الخاصة بمعمل المركز، حيث تم تكوين 
لجنة الستام وجرد كمية األدوية القادمة للمركز 
عن الطريق المذكرة المقدمة من قبل مدير المركز 
المرج  البلدي  للمجلس  الكياني  أك��رم  األس��ت��اذ 
المذكرة  بإحالة هذه  البلدي  المجلس  قام  وبدوره 
رئيس  الناظوري  عبدالرزاق  الفريق  سيادة  إل��ي 
العسكري  والحاكم  الليبي  للجيش  العامة  األركان 
للمستشار  بإحالتها  ق��ام  حيث  ج��واد  بن   - درن��ة 

الطبي بمكتب الحاكم لتوفير هذه األدوية.

 من ضمن مشاريع البنية التحتية قامت بلدية 
صنع  لوبي  نوع  غاطسه  مضخة  بتوريد  البيضاء 
 kW 37 ه���روس  ب���ور   HP..50 ق���وي  ه��ن��دي 
مستوي االنزال 350 لإلنتاج 7 لتر ف ثانيه. وتم 
تركيب المضخة بجانب المخازن العلمية في كلية 
الزراعة بجامعة عمر المختار علما بأن هذا البئر 
التابعة لجامعة عمر  الخدمية  المرافق  من ضمن 

المختار

وصول دفعة من األدوية لمركز المرج 
لعالج مرضى السكري والغدد الصماء

المجلس البلدي البيضاء يقوم 
بتوريد مضخة غاطسه نوع لوبي

اشراف : سعيد الصيد
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النائب علي السعيدي:

النسيج االجتماعي في الجنوب الليبي متشابك باالنسجام والمحبة والوئام والسالم 
ولكن كل هذا كان قبل عام 2011

يتوالى    2011 حقبة  بعد   -
الحديث عن أّن المنطقة أصبحت 
أكان  الغزوسواء  من  نوعا  تواجه 
 .. عصابات  قبل  أوم���ن  ه��ج��ري 
ذلك  ع��ن  تحدثنا  أن  ل��ك  كيف 

المشهد في تلك المنطقة؟
أن  أن���ف���س���ن���ا  ن���ذك���ر  أوال   -
هنالك  ك��ان��ت  السابق  النظام  إب���ان 
النظام  قبل  من  مدعومة  معارضات 
األراض��ي  خ��ارج  كانت  ولكن  السابق 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ك��ال��م��ع��ارض��ة ال��ت��ش��ادي��ة 
كانت  التي  السودانية  أوالمعارضة 
تعمل من واقع أرضها، وكانت تستغل 
بلدانها،  في  االستقرار  زعزعة  في 
شركاء  لدينا  أن  ننسى  ال  وأي��ض��ا 
التبوولديهم  إخوتنا  وهم  الوطن  في 
النظام  سقوط  وعند  اجتماعي  مد 
أن  يعي  الجميع  بالتحديد  السابق 
دخل  عندما  انهارت  البلد  كل جذور 
بحجة حماية  الوطن  الناتوإلى  حلف 
لحمايتهم  يأت  لم  وال��ذي  المدنيين 
فعندما  الوطن،  لدمار  أتى  ما  بقدر 
سقط النظام أصبح الوطن من غير 
ح��دودا  لدينا  أن  ننسى  وال  أب���واب 
ودخلت  وتشاد  النيجر  مع  مفتوحة 
أتى  من  منها  التي  المجموعات  تلك 
العيش  لقمة  عن  البحث  لغرض  من 
ومنها من أتى لمجرد العبور من ليبيا 
أت��ى لغرض  م��ن  أوروب���ا ومنهم  إل��ى 

السطووالقتل والحرابة
التي   المجموعات  عن  م��اذا   -
كالذهب  ال��م��ق��درات  تستهدف 
بتهريبها  تقوم  والتي  وال��ث��روات 
بالمجموعات  ارتباطها  عن  ماذا 
 .. المنطقة  تلك  في  اإلرهابية 
تلك  أن  عن  يتحدث  من  هناك 
ُجلبت  اإلرهابية  المجموعات 

عن طريق أذرع ليبية ؟
- أذكر قضية الذهب والبحث عن 
الذهب خرجت علينا شماعة األجهزة 
الذهب  استخراج  في  تساعد  التي 
دولة  من  واستيرادها  ترويجها  وت��م 
فالكثير  المتحدة،  العربية  اإلم��ارات 
الحدود  على  ذه��ب  هناك  إن  يقول 
النيجيرية  والليبية  التشادية  الليبية 
فاستعانوا بالعمالة من تلك الدول من 
حتى  رخيصة،  كعمالة  المبدأ  حيث 
وتزامن  وتقّوت  العمالة  تلك  تغولت 
ذل���ك م��ع ارت���ف���اع س��ق��ف االن��ق��س��ام 
أص��ب��ح صراعا  حتى  ال��وط��ن  داخ���ل 
داخليا حتى وصلنا إلى حقبة الصراع 
مدينة  في  رحاه  دارت  الذي  الدامي 
سبها عام 2012، تلتها حرب أخرى 

عامي 2014-2013   
- هناك من يتهم القوة الثالثة 
استجالب  في  كبير  دور  لها  بأن 
واستخدام هذه المجموعات عن 
طريق دولة شاركت في دمار هذا 

الوطن .. ما رأيكم ؟
بادئ األمر  الثالثة  القوة   .. نعم   -
الكل أعطاها االحترام والتقدير، ففي 
نفوسنا نحن أهل فزان أناس طيبون، 
نحترم  إلينا  ال��غ��ري��ب  ي��أت��ي  عندما 

ونستحي ودائما ما نقلل اآلالم وشعر 
من  ن��وع��ا  ه��ن��اك  أّنّ  المنطقة  أه��ل 
األم��ن صراحة  فاستقر  األم��ن  بسط 
جانب  م��ن  تفاقم  ول��ك��ن  ج��ان��ب  م��ن 
غير مرئي لدى أهل المنطقة، كملف 
الهجرة غير الشرعية الذي نشط في 
الثالثة أحد  القوة  الفترة فكانت  تلك 
ناهيك  الجنوب،  في  للهجرة  الرعاة 
يتقاضونها  كانوا  التي  األم���وال  عن 
أيضا  الليبيين،  وأم���وال  أك��ت��اف  م��ن 
والسلع  ال��م��ح��روق��ات  ت��ه��ري��ب  م��ل��ف 
الوطن  خ��ارج  تهرب  التي  الغذائية 
وأيضا خط مفتوح لتهريب المخدرات 
أهل  شعر  عندما  ول��ك��ن  وال��خ��م��ور، 
لبوا  عليهم  تفاقم  الوضع  أن  ف��زان 
الثالثة  القوة  أن  مع  أنفسهم،  ن��داء 
مع  القبائل  بعض  تساندها  ك��ان��ت 
أقّر  الشعبي  الحراك  ولكن  األسف،’ 
ولكن  المجموعة،  ه��ذه  لطرد  ودف��ع 
أهل  ت��ن��ادى  عندما  حقيقة  تفاجئنا 
نتوقع  كنا  تمنهنت  إلى  وذهبوا  فزان 
أن تكون دماء على غرار ما حدث في 
غرغور، ولكن العقل كان سيد الموقف 

ما  ولكن  كبير،  عليهم  الضغط  وكان 
إلى  الجنوب  ألهل  رسائل  من  تركوا 
اليوم الجنوب يعاني منها، على سبيل 
المثال عندما خرجت القوة الثالثة لم 
يستحوا وقالوها عبر وسائل اإلعام 
بعد  الجنوب  يهنأ  »لن  قالوا  صراحة 

خروج القوة الثالثة »
- هناك من يقول أن من ينتمي 
الليبيين،  غير  من  الثالثة  للقوة 
فهل جلبت القوة الثالثة عصابات 
ألغ���راض  بتجنيدها  وق��ام��ت 

شخصية؟
ال��ث��ال��ث��ة ك���ان لها  ال���ق���وة  ن��ع��م   -
أيديولوجية تيار متطرف قوي وأقرب 
شقين بين جماعة اإلخوان المفسدين 
والجماعة الليبية المقاتلة فهي تؤمن 
ب��ال��رؤي��ة ال��واح��دة وال��ه��دف ال��واح��د 
وحريصين كل الحرص على أنفسهم 
ف��ي��ش��ت��رون ال��م��رت��زق��ة وي��ق��دم��ون��ه��م 
يوم  كان  دليل  وخير  للحرب،  قربانا 
19_5_2017 في المجزرة الكبيرة 
في قاعدة براك الشاطي التي كانت 
ما  تحت  ال��دف��اع  وزارة  م��ن  ب��أوام��ر 

أوالشقاق،  ال��وف��اق  بحكومة  يسمى 
ن��ح��ن ن��ط��ال��ب ب��دم��اء أب��ن��ائ��ن��ا وه��ذه 
مسؤولية  يتحمل  لمن  موجهة  رسالة 
الرئاسي  وهوالمجلس  الحادثة  تلك 

بالدرجة األولى
- شكلت لجنة تحقيق في هذه 
نتائج  أي  ترى  لم  ولكن  الواقعة 
النور ولم يعرف أهل الضحايا من 
المسؤول عن دماء أبنائهم .. هل 
هذه  ح��ول  لديكم  معلومات  من 

التحقيقات؟
المسؤولية  أحمل  ما  دائما  أن��ا   -
الرئاسي  وهوالمجلس  الهرم  ل��رأس 
هذه  نفذ  فمن  السراج  فايز  برئاسة 
التابعة  ال��دف��اع  وزارة  هي  الجريمة 
البرغثي  المهدي  ب��أوام��ر  للرئاسي 
الشاطي  وادي  أب��ن��اء  دم��اء  ولكن   ..
وأقولها  ينسى  ل��ن  ع��ام��ة  وال��ج��ن��وب 
بصراحة ولتصل إلى رئيس المجلس 
الزال  الجنوب  أبناء  دماء   « الرئاسي 

عالقا في رقابكم»
الجنوب يعاني من نقص في   -
المحروقات وغاز الطهي والدقيق 

وك����ل م���ا ي��م��ث��ل س��ب��ل ال��ح��ي��اة 
كأعضاء  انتم  للمواطن،  الكريمة 
في مجلس النواب عن الجنوب ما 
الليبي  للجنوب  قدمتموه  الذي 

في هذا الجانب ؟ 
- ه����ذا األم�����ر ي��خ��ص األج���ه���زة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ت��ن��ق��ي��ده، ن��ح��ن ل��م يكن 
الجنوب  من  تنفيذي  جسم  أي  لدينا 
منذ  األشياء  بهذه  يطالب  الحبيب  
 2014 ع��ام  ال��ن��واب  مجلس  والدة 
الطهي  وغ��از  محروقات  وبخصوص 
الحقول  أن  ننسى  ال  الخدمات  وجل 
من  اكثر  تضخ  الليبي  الجنوب  ف��ي 
وتعمل  اليوم  في  برميل   400000
في  اليوم  البنزين  لتر  أن  ونستغرب 

الجنوب يتجاوز دينارين ونصف 
على  السيطرة  يمكن  كيف   -
هذه المنطقة الممتدة الشاسعة 

والغنية بخيراتها ؟ 
- غياب االرادة السياسية واالمنية 
ه���ي أه���م األس���ب���اب ال��ت��ي أوص��ل��ت 
الجنوب إلى ما هي عليه اآلن، ولكن 
القيادة العامة اآلن شكلت غرفة أمنية 
شفاه  بوخمادة  ونيس  اللواء  بقيادة 
أوثاثة،  أسبوعين  حوالي  منذ  الله 
فمنذ  المعيشي  الشق  بخصوص  أما 
الحكومة  خصصت  س��ن��ة،  ح��وال��ي 
 200 حوالي  قيمتها  أمواال  المؤقتة 
أمل  على  سعداء  وكنا  دينار،  مليون 
أهلنا في  إلى  األم��وال  تلك  أن تصل 
الحياة  وتعود  تنتعش  لكي  الجنوب 
ه��ذه  وح��ول��ت  ت��دري��ج��ي��ا  لطبيعتها 
األم����وال إل��ى دي���وان ال��ج��ن��وب ولكن 
ل��ألس��ف ل��م يصل دره���م واح���د إلى 
هذا  تابعت  شخصيا  وأن��ا  الجنوب 
الملف في بداياته وعندما بحثت عن 
هذه األموال ولدي أدلة دامغة ورقية 
ولن أستحي في قولها أن هناك 17 
مليون دينار ذهبت وال أحد يعلم إلى 
وذك��رت  أنفقها،  م��ن  إال  ذهبت  أي��ن 
المحاسبة  دي��وان  في  التقارير  ه��ذه 
وهي موجودة للتحقيق وهيئة الرقابة 
اإلدارية لديها العلم وأنا شخصيا لن 

أسكت 
سيادة  توجهها  أخيرة  كلمة   -

النائب إلى الشعب الليبي 
- على الشعب الليبي أن يدرك أنه 
إذا لم توجد مؤسسة أمنية قوية فمن 
أرضنا  ف��وق  العيش  بمكان  الصعب 
مواطن  كل  من  أتمنى  وعليه  وترابنا 
العسكرية  ال��م��ؤس��س��ة  دع���م  بسيط 
أحد  ال  مكان ألن  كل  في  والشرطية 
الله  بعد  الوطن  يحمي  أن  يستطيع 
سبحانه وتعالى إال هذه المؤسسات، 
وأخيرا ال ننسى أن نشكر المؤسسة 
اليوم  انتصاراتها  ونبارك  العسكرية 
ف��ي م��دي��ن��ة درن���ة وه���ذا دل��ي��ل على 
وقياداتها  العسكرية  المؤسسة  أن 
العام  القائد  س��ي��ادة  ف��ي  المتمثلة  
أدى  ال����ذي  ح��ف��ت��ر  خليفة  ال��م��ش��ي��ر 
صراحة دورا كبيرا وال أحد يستطيع 
أن ي��ن��ك��ر م��ا وص��ل��ت إل��ي��ه ال��ق��وات 

المسلحة تحت قيادته .

قال النائب علي السعيدي في مقابلة تلفزيونية عبر قناة المستقبل الليبية إن الجنوب الليبي يتكون من قبائل عربية وقبائل من إخوتنا 
التبووالطوارق يضمها نسيج اجتماعي قوي بسبب ترابط الدم بين هذه القبائل والموروث الثقافي على سبيل المثال عندما نتحدث عن إخوتنا 
الطوارق نجد أقدامهم في أغلب األراضي في الجنوب الليبي فالنسيج في مجمله متشابك باالنسجام والمحبة والوئام والسالم  ولكن كل هذا كان 

قبل عام 2011، وتنشر الديوان نص المقابلة مع النائب علي السعيدي والتى اجراها المذيع عبدالسالم المسالتي. 
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منظمة طموح تنظم ندوة استعدادا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

عزة رجب في أمسية شعرية بمقر منظمة أمازونات ليبيا

دورة تدريبية مجانية  لتعليم لغة اإلشارة

محاضرات توعوية للحد من العنف المسلح

توزيع 5000 حقيبة مدرسية على األطفال األكثر احتياجا في أماكن متفرقة من مدينة بنغازي

جمعية الكفيف بنغازي تعلن عودة مدرسة الجمعية للعمل من داخل مقرها بحي سيدي حسين

»بيد تهز السرير وبيد تهز 
العالم« هكذا وصفت منظمة 
طموح لحقوق المرأة والطفل 
الليبية  وال��م��رأة  ع��ام  بشكل 

على وجه الخصوص.
جاء ذلك خال الندوة التي 
اقيمت تحت إشراف الجامعة 
الليبية الدولية للعلوم الحديثة 
»اآلثار  عنوان:  تحت  والتقنية 
الجسدية واالجتماعية للعنف 
االستاذة  القتها  المرأة«  ضد 

سعيدة علي.. 
عدد  إلى  الندوة  وتطرقت 
من القضايا التي تمس المرأة 

وت��ب��رز ال��ج��ان��ب ال��خ��ف��ي عن 
شريك الرجل في المجتمع 

الندوة  ه��ذه  تنظيم  ويأتي 

اس���ت���ع���دادا ل��ل��ي��وم ال��ع��ال��م��ي 
المرأة  العنف ضد  لمناهضة 
المتحدة  األم��م  أعلنته  ال��ذي 

ي��وم��ا ع��ال��م��ي��ا ل��ل��ع��ن��ف ضد 
-11-25 ب��ت��اري��خ  ال���م���رأة 

على  اختير  وال���ذي   1999

يندى  بشعة  جريمة  خلفية 
قاطبة  ال��ب��ش��ري��ة  جبين  ل��ه��ا 
الثاث  األخ��وات  وهواغتيال 
ميرا بال عام 1969 اللواتي 
في  ناشطات  سياسيات  ك��ن 

جمهورية الدومينيك. 
منظمة  رئيس  وأعتبرت 
ط��م��وح ه��ذه ال��ن��دوة خطوة 
هذا  الليبية  المرأة  خطتها 
ال��ي��وم ك��ان��ت ب��م��ث��اب��ة سعي 
لكسر الصمت والحديث عن 
مجتمع  في  بأنواعه  العنف 
ي��ك��اد ال ي��خ��ل��وم��ن ال��ن��زع��ة 

السلطوية.

أقامت منظمة »أمازونات 
ليبيا« مساء االثنين الماضي 
أمسية شعرية للشاعرة عزة 

رجب صمهود.
التى  الشعرية  األمسية 
أق��ي��م��ت ب��م��ق��ر ال��م��ن��ظ��م��ة 
فيها  قدمت  بنغازي  بمدينة 
ال��ش��اع��رة ع��زة رج��ب عدد 
م���ن ق��ص��ائ��ده��ا ال��ش��ع��ري��ة 
خاص  بشكل  اهتمت  التى 
شهدته  وما  بنغازي  بمدينة 
من احداث خال مقاومتها 
ل���ل���ج���م���اع���ات االره���اب���ي���ة 

التكفيرية.
امازونات  منظمة  وقامت 

ليبيا بتقديم باقة من الورد 
ل��ل��ش��اع��رة ع���زة رج���ب في 
كلمة  م���ع  االم��س��ي��ة  خ��ت��ام 
الشاعرة  من  وتقدير  شكر 
خ��دي��ج��ة ب��س��ي��ك��ري رئ��ي��س 
منظمة امازونات ليبيا أثنت 
فيها على مشاركة الشاعرة 
البرامج  ضمن  رج��ب  ع��زة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة واالدي���ب���ة ال��ت��ى 

تنظمها المنظمة.
وح������ض������ر األم����س����ي����ة 
الشعرية عدد من المهتمين 
ومتذوقي  الثقافي  بالشأن 
السيد  بينهم  وم��ن  الشعر 
عميد  ال��ب��دري  عبدالرحيم 

بلدية المليطانية واالعامي 
على بن جابر رئيس مؤسسة 
واالع��ام  للصحافة  برنيق 
المختار  الدكتور  والكاتب 
الشاعر  والدكتور  ال��ج��دال 
والكاتبة  الفرجاني  عصام 

االستاذة نعمة الفيتوري .
وي����أت����ي ت��ن��ظ��ي��م ه���ذه 
قبل  من  الشعرية  االمسية 
ليبيا  أم����ازون����ات  م��ن��ظ��م��ة 
ض���م���ن م���ن���اش���ط م���ش���روع 
تعزيز وتنمية قدرات المرأة 
السكان  ص��ن��دوق  ب��اش��راف 

باالمم المتحدة.

تعتزم  المنظمة الدولية 
وذوي  الطفولة  لحماية 
دورة  إقامة  عن  اإلعاقة، 
لتعليم  مجانية   تدريبية 
ل��غ��ة اإلش�����ارة ب��ال��ت��ع��اون 

لصندوق  العامة  الهيئة 
التضامن االجتماعي.

وس����ت����ك����ون ال��������دورة 
الراغبين  وعلي  المجانية 
الحضور  التسجيل  ف��ي 

بحي  المنظمة  مقر  إل��ى 
الليثي – شارع البوطاس.

أواالتصال على األرقام: 
 ..  0921341692

0921340712

اق�����ام�����ت ال��م��ن��ظ��م��ة 
الثراث والتعددية الثقافية  
م����ح����اض����رات ت���وع���وي���ة 
ال��ي��وم األرب���ع���اء  31 / 
ضمن   2018  /  10
من  للحد  ت��وع��وي��ة  حملة 
العنف المسلح وكانت في 
القومي  التعاون  م��درس��ة 
وتم  شبنة   بمنطقة    2
استهداف الفئات العمرية 

م��ن 6 س��ن��وات ال���ي 15 
طرق  استخدام  وت��م  سنة 
م��ت��ن��وع��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة وك��ل 
المدرسة  ألدارة  الشكر 
علي وذلك ضمن نشاطات 
بمخاطر  التوعية  مشروع 
العنف  الساح والحد من 
ال��م��س��ل��ح ال���ذي ت��ق��وم به 
عليه  وت��ش��رف  المنظمة 

.DCA منظمة

اقامت المنظمة الثراث والتعددية 
اليوم  توعوية  محاضرات  الثقافية  
 2018  /  10  /  31 األرب���ع���اء  
ضمن حملة توعوية للحد من العنف 
التعاون  مدرسة  في  وكانت  المسلح 
وت��م  ش��ب��ن��ة   بمنطقة    2 ال��ق��وم��ي 
 6 م��ن  العمرية  الفئات  استهداف 

سنوات الي 15 سنة وتم استخدام 
الشكر  وك��ل  للتوعية  متنوعة  ط��رق 
ضمن  وذل��ك  علي  المدرسة  ألدارة 
بمخاطر  التوعية  مشروع  نشاطات 
المسلح  العنف  من  والحد  الساح 
الذي تقوم به المنظمة وتشرف عليه 

.DCA منظمة

الكفيف  جمعية  أع��ل��ن��ت 
خ����ال االس���ب���وع ال��م��اض��ي 
الجمعية  مدرسة  ع��ودة  عن 
من  عملها  مباشرة  وب��داي��ة 
داخل المقر وذلك بعد اجراء 
الصيانة المؤقتة لعودة طلبة 
الكفيف للمرحلة االبتدائية .

أعلنت  أخ���رى  جهة  وم��ن 
وح�������دة ال���ت���أه���ي���ل ب��ق��س��م 
ال���خ���دم���ات األج��ت��م��اع��ي��ة 

تباشر  سوف  بأنه  بالجمعية 
ب���داي���ة ال���ت���دري���ب وال��ت��ع��ل��م 
والتأهيل  ال��روض��ة  لفصلي 
اليوم األحد الموافق  4 .11 
. 2018  م، وذلك في مقر 
الجمعية بحي سيدي حسين 
خلف الخزانة العامة ومقابل 
من  المركزيه  العيون  عيادة 
الساعة التاسعة صباحا حتى 
الساعة الثانية عشر ظهرا .

الدورة التدريبية إلعداد 
القيادات النسائية

ورشة عمل بعنوان 
»ليبيا التي نريد«

متابعة وتصوير : - عمر جابر
أمسية  العربية  اللغة  أصدقاء  جمعية  أقامت 
أدبية للقاص الليبي أحمد يوسف عقيله بمركز 
على  األستاذ  خالها  من  تحدث  البوري  وهبي 
أح��م��د س��ال��م ع��ن س��ي��رت��ه ال��ذات��ي��ة ق��ائ��ا ب��أن 
في  وباحث  قاص  عقيله  يوسف  أحمد  القاص 
الثرات الشعبي الليبي هومن مواليد 1958 من 
العديد  له  البيضاء  الجبل األخضر قرب مدينه 
من اإلص��دارات منها الخيول البيض ومجموعة 
الحراب  وقصص  الصراصير  غناء  قصصية 
الحرباء  وقصص غناوه  النجع وقصص  وسيرة 
علم وخراريف ليبية وحكايات شعبية بداء القاص 
المجموعه  ه��ذه  بسرد  بالحضور  ترحيبه  بعد 
لاستماع  بالحماس  جوامتاء  في  القصصية 

واالستمتاع

انطلقت اليوم األحد 28 اكتوبر 2018 بمدينة 
البيضاء الدورة التدريبية إلعداد القيادات النسائية 
التي تنفذها المنظمة الليبية للتنمية ضمن مشروع 

ليبية قائدة.
الفترتين  ايام متواصلة خال  وتستمر لمدة 5 
ضمن  ال��دورة  ه��ذه  وتأتي  والمسائية  الصباحية 
مدن   3 ف��ي  سينفذ  ال���ذي  ق��ائ��دة  ليبية  م��ش��روع 
فرع  مع  بالتنسيق  وبنغازي  والبيضاء  طبرق  وهي 

المنظمة في طبرق والبيضاء.

اق��ي��م��ت ي����وم االرب����ع����اء ال��م��اض��ي ال��م��واف��ق 
ضمن  من  الثالثة  العمل  ورشة   2018/10/31
المجتمع  منظمات  دور  تعزيز  مشروع  نشاطات 
تنفذه  وال��ذى  ليبيا  فى  المصالحة  لدعم  المدنى 
مع  بالشراكة  ليبيا  ألم��ازون��ات  الوطنية  المنظمة 
برنامج االمم المتحدة االنمائى تحت شعار »ليبيا 
 « ال��ح��وار  تيسير   « بعنوان  وك��ان��ت  ن��ري��د«.  التي 

لاستاذ« عبد العظيم الشلماني« .

أمسية أدبية للقاص أحمد يوسف 
عقيله بمركز وهبي البوري
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الجمعية العمومية لمصرف المتوسط تعقد اجتماعها العادي بمدينة بنغازي

شركة الخليج العربي للنفط تناقش المشاريع المستهدفة للعام 2019 

عرض مرئي لمقترح تأسيس نظام التكافل اإلجتماعي بين موظفي جهاز تنفيذ وادارة النهر الصناعي  ارتفاع جديد في إنتاج ليبيا النفطي

شركة الخليج العربي للنفط تفتتح مقر الراحلة بعد انجاز المرحلة االولى من صيانته 

العمومية  الجمعية  ع��ق��دت 
أجتماعها  المتوسط  لمصرف 
مجلس  دع��وة  على  بناء  ال��ع��ادي 
وذلك  المتوسط  مصرف  إدارة 
ع��ل��ى ت���م���ام ال��س��اع��ة ال��راب��ع��ة 
االح��د  ي��وم  مساء  م��ن  والنصف 
2018/10/21م  ال��م��واف��ق 
بقاعة فندق تيبستي في بنغازي.

العمومية  الجمعية  وناقشت 
لمصرف المتوسط في اجتماعها 
ال���ب���ن���ود ال���م���ح���ددة ف���ي دع���وة 

اجتماعها وهي كالتالي:- 
الجمعية  رئيس  اختيار  أوالً: 

العمومية .
مجلس  تقريري  عرض  ثانياً: 
عن  ال��م��راق��ب��ة  ول��ج��ن��ة  اإلدارة 
و2015   2014 ال���س���ن���وات 

و2016.
ثالثاً: المصادقة على الميزانية 
ال��ع��م��وم��ي��ة وق���ائ���م���ة ال���دخ���ل 

المقترحة  ال��ت��وزي��ع  وح��س��اب��ات 
  2014 السنوات  عن  للمصرف 

و2015 و2016.

راب����ع����اً:  إب�����راء ذم���ة رئ��ي��س 
وأعضاء مجلس اإلدارة .

خ��������ام��������س��������اً: اع�����ت�����م�����اد 
مجلس  لعضوية  العضوالمنتدب 

اإلدارة. 
المراجعين  تعيين  س��ادس��اً: 

الخارجيين وتحديد مكافآتهما.
الرقابة  هيئة  تعيين  سابعاً: 

الشرعية.
أعضاء  مكافأة  تعديل  ثامناً: 

مجلس اإلدارة.
وت����م ب���إج���م���اع ال��ح��اض��ري��ن 
ات���خ���اذ ك��اف��ة ال����ق����رارات ح��ول 
االجتماع  في  المعروضة  البنود 
ادارة  مجلس  الى  والذي حضره 
المصرف وحملة اسهم المصرف 
م����ن����دوب ع����ن م���ص���رف ل��ي��ب��ي��ا 

عقد صباح يوم اإلثنين الماضي 
الموافق29/10/2018  بقاعة 
السام  دار  بفندق  االجتماعات 
الفني  االجتماع  طبرق  بمدينة 
الثاني للمصافي لعام 2018 . 

وح���ض���ر االج���ت���م���اع ك���ل من 
ال���س���ي���د/ ج���ادال���ل���ه ال��ع��وك��ل��ي 
ل��ش��ؤون  اإلدارة  ع��ض��وم��ج��ل��س 
والتخطيط  النفطية  الصناعات 
وال��ح��اس��ب اآلل���ي واإلت��ص��االت 
للنفط،  ال��وط��ن��ي��ة  ب��ال��م��ؤس��س��ة 
بن  ب��ال��ق��اس��م  محمد  وال��س��ي��د/ 
اإلدارة  ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س  ش���ت���وان 
للنفط،  العربي  الخليج  بشركة 
المشاي  مسعود  ف��رج  والسيد/ 
للعمليات  اإلدارة  عضولجنة 
بشركة  وال��م��ص��اف��ي  وال��ص��ي��ان��ة 
والسيد/  للنفط،  العربي  الخليج 
مستشار  ق��ادرب��وه  العزيز  عبد 

للنفط  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ة 
عام  مدير  زن��اد  عياد   / والسيد 
والسيد/عبدالرحمن  الصناعات 
التفتيش  ع���ام  م��دي��ر  ال��ع��ب��ي��دي 
الوطنية  بالمؤسسة  وال��ق��ي��اس 

إل���ى مدير  ب��اإلض��اف��ة  ل��ل��ن��ف��ط، 
مرسى الحريقة ومدراء االدارات 
ال��م��خ��ت��ص��ة ب���ش���رك���ة ال��خ��ل��ي��ج 
اإلدارات  وم��دراء  للنفط  العربي 
الوطنية  بالمؤسسة  والمختصين 

والمنسقين  والمراقبين  للنفط 
بمرسى الحريقة. 

من  بكلمة  االج��ت��م��اع  وافتتح 
ال��س��ي��د/ ج����اد ال���ل���ه ال��ع��وك��ل��ي 
ل��ش��ؤون  اإلدارة  ع��ض��وم��ج��ل��س 
والتخطيط  النفطية  الصناعات 
وال��ح��اس��ب اآلل���ي واإلت��ص��االت 
بالمؤسسة الوطنية للنفط، تلتها 
كلمة من السيد/ محمد بالقاسم 
اإلدارة  لجنة  رئيس  ش��ت��وان  ب��ن 
للنفط،  العربي  الخليج  بشركة 
المشاي  ف��رج  السيد/  كلمة  ثم 
للعمليات  اإلدارة  عضولجنة 
بشركة  وال��م��ص��اف��ي  وال��ص��ي��ان��ة 

الخليج العربي للنفط.
مناقشة  االجتماع  خ��ال  وت��م 
القائمة  واألع���م���ال  ال��م��ش��اري��ع 
خال عام 2018 ونسب اإلنجاز 
لعام  المستهدفة  والمشاريع  بها، 

أقيم صباح يوم اإلربعاء الماضي الموافق 31 أكتوبر 
2018 بمدرج إدارة التدريب بالمقر الرئيسي لجهاز 
تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي – الهواري، عرضاً 
مرئياً  لمقترح  بشأن تأسيس نظام التكافل اإلجتماعي 
باألشهر  المهندس عبدسام  قدمه  الجهاز   لموظفي 
مدير إدارة الشؤون الفنية بجهاز تنفيذ وادارة مشروع 

النهر الصناعي .
النظام على الموظفين أنفسهم وليس  ويعتمد هذا 
العاملين  خدمات  اوصندوق  الجهاز  ب��إدارة  عاقة  له 
الموظفين   بين  الرابطه  تعزيز  إلي  المقترح  ويهدف 
المشتركين ألسرة  من  مستقطعة  مادية  إعانة  بتوفير 

الموظف والمشترك بهذا النظام في حالة وفاته .
موافقة  ج��اد  نقاش  بعد  المقترح  ه��ذا  الق��ى  وق��د 
الحضور وتدوين الماحظات والنقاط لدعم المقترح 
والتى سيتم دراستها وتوضيحها في الخطوة  القادمه 

تمهيداً إلعتماد المقترح وتنفيذه .

العربي  الخليج  أعلنت شركة 
آب��ار جديدة  إدخ��ال  للنفط عن 
للعمل في حقل النافورة النفطي، 
مبينة أن الطاقة اإلنتاجية لهذه 
اآلبار وصلت إلى 3 آالف برميل 

يوميا.
وأف�����اد ال��م��ك��ت��ب االع��ام��ي 
بالشركة باستام شركة الخليج 
العمليات  إدارة  للنفط  العربي 
و”ك��ي3”   2″ “إل  البئرين  في 
غير   51 االمتياز  في  الواقعين 
هندسة  إدارة  م��ن  ال��م��ش��ارك 

اإلنتاج.
وق��ال��ت ال��ش��رك��ة أن ال��ق��درة 
تقدر   ”2 “إل  للبئر  اإلنتاجية 
بنحو1649 برميا يوميا، فيما 

بلغت قدرة “كي 3” نحو1434 
برميا.

الخليج  ش��رك��ة  أع��ل��ن��ت  ك��م��ا 
إعادة  عن  ايضا  للنفط  العربي 
النفطي  البيضاء  حقل  تشغيل 
بعد  مرادة  مدينة  الواقع جنوب 
توقفه نتيجة الستهداف الموانئ 

النفطية خال العام الماضي.

استئناف  ال��ش��رك��ة  وأك���دت 
ت��ش��غ��ي��ل ح���ق���ل ال��م��ج��م��ع��ات 
في  الكتلة  ومحطة  الخارجية 
االمتياز  ضمن  ال��واق��ع  الحقل 
تبلغ  إن��ت��اج��ي��ة  ب��ط��اق��ة   47
12ألفا و400 برميل يوميا يتم 
تسويقها عبر ميناء رأس النوف 

النفطي.

قسم  وت��ص��وي��ر:  متابعه 
اإلعام بالشركة

محمد  ال��س��ي��د  أق��ت��ت��ح 
رئيس  شتوان  بن  بالقاسم 
ب��ش��رك��ة  اإلدارة  ل��ج��ن��ة 
يوم  للنفط  العربي  الخليج 
الموافق  الماضي  االربعاء 
مقر   31/10/2018
للشركة  ال��ت��اب��ع  ال��راح��ل��ة 
ب��ح��ض��ورال��س��ي��د/ اش��رف 
العبارعضولجنة  محمد 
وال��م��وارد  المالية  اإلدارة 
ال���ب���ش���ري���ة وال���ح���اس���ب 
النقل  وال��خ��دم��ات  االل���ي 
وال����س����ي����د/ ف���ض���ل ال��ل��ه 
اإلدارة  عضولجنة  احتيته 
ول��اس��ت��ك��ش��اف واإلن��ت��اج 
واالم�������داد وال��م��ع��ل��وم��ات 

المشاي  ف���رج  وال��س��ي��د/ 
عضولجنة اإلدارة العمليات 
وال��ص��ي��ان��ة وال��م��ص��اف��ي 
وال��س��ي��د/ع��ب��دال��م��ط��ل��وب 
اإلدارة  عضولجنة  صالح 

ل��ل��ه��ن��دس��ة واالن����ش����اءات 
وال��ت��ص��ن��ي��ع واالت���ص���االت 

وموقع قنفودة.
وقد حضر االفتتاح أيضا 
االمن  إدارة  مدير  م��ن:  كل 

إدارة  وم���دي���ر  ال��ص��ن��اع��ي 
الخدمات ومدير إدارة النقل 
ومشرفي  المنسقين  وبعض 

الوحدات .
يذكر أن الشركة قد قامت 

باستام موقع الراحلة خال 
ال��م��دة ال��م��اض��ي��ة وان��ج��زت 
خ����ال ال���ف���ت���رة ال��م��اض��ي��ة 
العاجلة  بالصيانة  ال��ق��ي��ام 
االولي  للمرحلة  والضرورية 
قبل  من  الستعماله  لتهيئته 
بالشركة  المعنية  اإلدارات 
الصيانة  استكمال  وسيتم 
ل���ل���م���وق���ع خ�����ال ال���ف���ت���رة 

القادمة.
وخ������ال ح���ف���ل اف��ت��ت��اح 
الموقع اعربت لجنة اإلدارة 
بشركة الخليج العربي للنفط 
عن شكرها وتقديرها للجنة 
ال��م��ش��رف��ة ع���ن ال��ص��ي��ان��ة 
على  االع��م��ال  الستكمالها 
وقت  ف��ي  المطلوب  ال��وج��ه 

قياسي.

خروج إحدى طائرات الخطوط الليبية عن 
الخدمة بسبب »هجوم طيور«

شركة البريقة لتسويق النفط تناقش الميزانية 
التشغيلية والرأسمالية لعام 2019

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، تعرض إحدى 
طائراتهامن نوع A330 رقم تسجيل 5A.lAU  إلصابة 
أت��ات��ورك  مطار  ف��ي  طيور  هجوم  نتيجة  محركيها  ف��ي 

الدولي بمدينة اسطنبول.
الجوية  الخطوط  ب�شركة  الفنية  اإلدارة  مدير  وق��ال 
األرب��ع��اء  م��س��اء  الشركة  ع��ن  ص���ادر  ب��ي��ان  ف��ي  الليبية، 
التواصل  بموقع  الرسمية  صفحتها  عبر  ال��م��اض��ي، 
االجتماعي الفيسبوك، إن هجوم طيور  أدى إلى إصابة 
عدد من ريش محركي الطائرة، األمر الدي منع إقاعها 
الصيانة  وإجراء  الريش  هذه  استبدال  يتم  حتى  مجددا 

الازمة.
الجوية  الفنية بشركة الخطوط  وأوضح مدير اإلدارة 
المطلوبة  الغيار  قطع  إلرس���ال  ج��ار  العمل  أن  الليبية 
والطاقم  الفني من مهندسي الصيانة الى مطار اسطنبول 
التركي الصاح العطب وعودة الطائرة الى الخدمة في 

أقرب وقت.

عقدت شركة البريقة لتسويق النفط اجتماعها الفني 
الثاني، يوم الثاثاء الماضي بمدينة طبرق وذلك لمناقشة 
الميزانية التشغيلية والرأسمالية التقديرية للعام 2019.

وعرضت  أدارة شركة البريقة خال االجتماع أنشطة 
الشركة خال األشهر الثمانية األولى من العام الجاري، 
تمهيداً الجتماع الجمعية العمومية التي سيعقد نهاية هذا 

العام.
بن  عماد  البريقة  بشركة  اإلدارة  لجنة  رئيس  وأك��د 
المناطق  بجميع  الباد  شمل  لم  في  الشركة  دور  ك��ورة 
من خال مستودعاتها ومستخدميها وتوفير المحروقات 
للمواطن، داعًيا الجميع إلى ضرورة التركيز على تنفيذ 
كافة المشاريع المستهدفة بشكل دقيق وخال إطار زمني 
الشركة  مهام  على  إيجابياً  النتائج  تنعكس  لكي  محدد، 

واقتصاد الباد.
للتكرير  اإلدارة  ع��ض��وم��ج��ل��س  االج��ت��م��اع  وح��ض��ر 
واالت��ص��االت  اآلل���ي  وال��ح��اس��ب  والتخطيط  والتصنيع 
بشركة  اإلدارة  لجنة  ورئيس  للنفط،  الوطنية  بالمؤسسة 
لجنة  وأعضاء  ك��ورة،  بن  عماد  النفط  لتسويق  البريقة 
اإلدارات  ومديري  العامين  المديرين  من  وعدد  االدارة، 

والمختصين بكافة مناطق التشغيل بالشركة.
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فوزي العيساوي مدربا للمنتخب الوطني لكرة القدم وابوبكر باني مساعدا له

األهلي بنغازي يواصل استعداده لبطولة الدوري الليبي

مباريات ودية بين فرق الدوري الممتاز لكرة القدم استعدادًا للمنافسات المحلية

الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بين االنطالق والتأجيل

السوبر الليبي لكرة السلة يجمع اليوم النصر مع 
االهلي طرابلس بمجمع سليمان الضراط

اإلثنين  يوم  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  أعلن 
باني،  وأبوبكر  العيساوي،  فوزي  تعيين،  الماضي 

مدربين للمنتخب األول، خلًفا لعمر المريمي.
له  بيان  في  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  وقال 
»فيس  التواصل االجتماعي  ب�موقع  على صفحته 
بوك«: العيساوي، وباني، سيقودان المنتخب أمام 
سيشل، يوم 17 من الشهر المقبل في فيكتوريا، 
ألمم  المؤهلة  التصفيات  من  الخامسة  بالجولة 

أفريقيا 2019 بالكاميرون.
د االتحاد، أنَّ هذا التكليف جاء لتهيئة كل  وأكَّ

الظروف المناسبة أمام منتخب ليبيا.
كان المريمي، قاد المنتخب الليبي، في مباراتي 
بالتصفيات،  والرابعة  الثالثة  بالجولتين  نيجيريا 

حيث خسر األولى )0-4(، والثانية )3-2).
الثالثة  المرتبة  يحتل  ليبيا  منتخب  أن  يذكر 
بالمجموعة الخامسة ب�4 نقاط قبل مرحلتين على 

نهاية التصفيات، فيما تتصدر نيجيريا ب�9 نقاط، 
فريقين  أول  ويتأهل  نقاط.  ب�8  أفريقيا  وجنوب 

إلى النهائيات المقررة الصيف المقبل.
الليبي  للمنتخب  الجديد  الفني  الجهاز  وأعلن 
سيشيل  لمواجهة  ال��ف��ري��ق  قائمة  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
ألمم  المؤهلة  التصفيات  من  الخامسة  بالجولة 

أفريقيا 2019 في الكاميرون.
المنتخب  م��درب  مساعد  باني،  أبوبكر  وق��ال 
الليبي، يوم الجمعة الماضي، إنَّ »الفريق سيدخل 
تجمًعا تحضيريا بتونس، يوم 11 نوفمبر الجاري«.

»موعد  أن  صحفية،  تصريحات  في  وأض��اف 
الشهر  من   13 ي��وم  سيكون  سيشل  إل��ى  السفر 

الجاري«.
الوطني  للفريق  المختارة  القائمة  ضمت  وقد 

لكرة القدم 20 العًبا، هم:
محمد نشنوش، أحمد عزاقة، مراد الوحيشي، 

أحمد التربي، سند الورفلي، محمود والي، معتصم 
المعتصم  المقصي،  أحمد  المنير،  محمد  صبو، 
المصراتي، بدر حسن، ربيع شادي، محمد صولة، 
محمد  ال��ت��اج��وري،  إسماعيل  حمدوالمصري، 
معتوق، خالد مجدي،  أنيس سالتو، علي  زعبيه، 

سالم المساتي.
وفي لقاء خاص عبر برنامج الموعد الرياضي 

صرح  الليبية  المستقبل  قناة  علي  يبث  ال��ذي 
مدرب منتخبنا الوطني فوزي العيساوي 

وانه  السحريه،  العصا  اليملك  انه 
علي  ك��ب��ي��ر  ب��ش��ك��ل  سيعتمد 
يستطيع  وال  النفسي  العامل 
اجراء العديد من التغييرات 
التشكيل  م��س��ت��وى  ع��ل��ي 
وربما يتم استدعاء العب 

واحد فقط .

تدريباته  بنغازي،  األهلي  فريق  واصل 
اليومية، في معسكره التحضيري بالقاهرة، 
محمد  المصري  ال��م��درب  إش��راف  تحت 
الجديد  الكروي  للموسم  استعدادا  عودة، 
الشهر  منتصف  ان��ط��اق��ه  ي��ت��وق��ع  ال���ذي 

الجاري.
وكانت بعثة فريق األهلي قد وصلت الى 
القاهرة  الى  انتقلت  ثم  ومن  االسكندرية 
من  البعثة  وتتكون  الماضي  االثنين  ي��وم 
44 فردا بما في ذلك الاعبين والطاقم 

التدريبي واإلداري والطبي. 
وانتهى اللقاء الودي الثاني لفريق األهلي 
بمدينة  الخارجي  معسكره  خال  بنغازي 

لهدف  بهدف  اإليجابي  بالتعادل  القاهرة 
هدف  وج��اء  العرب،  المقاولون  فريق  مع 
األهلي عن طريق العب محمد التاورغي .

وكانت المباراة األولى فد انتهت بتفوق 
األهلي بنغازي على بتروجيت بنتيجة 2/4 
وأشارت الصفحة الرسمية للنادي علي 
»فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع 
إلى أن العب وسط الفريق، سند شوشان، 
يتعافى من اإلصابة، بعد أن باشر برنامجا 

تأهيليا خاصا به.
كما أضافت أن المهاجم علي البرداح، 
يؤدي بشكل جيد، لينخرط خال التدريبات 
رفقة باقي العبي الفريق بعد غياب طويل 

بسبب اإلصابة.
ذك��رت مصادر خاصة  أخ��رى  من جهة 
لبرنامج الموعد الرياضي الذي يبث عبر 
قناة المستقبل الليبية أن الاعب عبدالله 
نادية  الي  العوده  من  جدا  قريبا  العرفي 
ادارة  مع  اتفاق  تم  بعدما  بنغازي  االهلي 
النادي حل مشاكله مع االداره خال االيام 

الماضيه. 
يذكر أن فريق األهلي حل في الموسم 
نادي  خلف  الثاني  المركز  في  الماضي 
ال���ن���ص���ر، وي��س��ع��ى ال���ف���ري���ق م���ن خ��ال 
هذا  ال���دوري  بطولة  لتحقيق  تحضيراته 

الموسم.

تواصل فرق الدوري الممتاز الليبي 
للموسم  أس��ت��ع��دادات��ه��ا  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
انطاقته  المتوقع  من  ال��ذي  الجديد 
خال الشهر الجاري، وحفل االسبوعين 
الودية  المباريات  من  بعدد  الماضيين 
بين االندية الليبية تحضيرا للمنافسات 

الرسمية في الدوري .
وحقق فريق خليج سرت التفوق ودياً 
بنتيجة  السويحلي  فريق  ضيفه  على 
هدفين مقابل هدف، في المباراة التي 
ملعب  أرضية  على  الفريقين  جمعت 

خليج سرت.
خليج  المستضيف  الفريق  وب���ادر 
باللقاء  األول  الهدف  بتسجيل  س��رت 

وذلك عبر العبه محمد بلقايد، وقبيل 
الضيف  تمكن  األول،  ال��ش��وط  انتهى 
مجدداً  للمباراة  العودة  من  السويحلي 
بلتو،  هاشم  العبيه  طريق  عن  وذل��ك 
لينتهي الشوط األول بالتعادل اإليجابي 
ه���دف ل��م��ث��ل��ه، وف���ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي 
بهدف  النتيجة  س��رت  خليج  ضاعف 
عصام  المدافع  بواسطة  وذل��ك  ثاني 
الدغيلي، لتنتهي مجريات اللعب بتفوق 

خليج سرت بهدفين لهدف.
األهلي  النادي  ملعب  ارضية  وعلى 
في منطقة قاريونس تمكن فريق األهلي 
لكرة القدم ودياً من التفوق على ضيفه 
خمسة  بنتيجة  أج��داب��ي��ا  وف��اق  فريق 

المباراة  انتهى شوط  رد،  دون  أهداف 
األول دون أهداف.

في  ال��ث��ان��ي  ال��ش��وط  مستهل  وف���ي 
الدقيقة 50 من اللقاء الودي استطاع 
األهلي تسجيل الهدف األول عن طريق 
مرسل  وعاد  مرسال،  جبريل  مهاجمه 
الهدف  تسجيل  م��ن  ليتمكن  م��ج��دداً 
الثاني عند الدقيقة 58 وأضاف عند 
الدقيقة 69 الاعب إبراهيم بودبوس 
الدور  وليأتي  باللقاء،  الثالث  الهدف 
في الدقيقة 72 على الاعب عبدالله 
الرابع،  الهدف  ليضيف  عبدالرحيم 
قبل أن يختتم الاعب محمد التاورغي 
الهدف  بتسجيله  االه���داف  مهرجان 

الخامس عند الدقيقة 75 من المباراة 
الودية.

بنينا  ش��ه��داء  ملعب  ارض��ي��ة  وعلى 
ساد التعادل السلبي اللقاء الودي الذي 
جمع بين فريقي النصر وجاره بنغازي 

الجديدة،
انتهي  المروج  ملعب  ارضية  وعلى 
القدم  لكرة  األول  المروج  فريق  لقاء 
وضيفه شباب الجبل بنتيجة هدف في 
استطاع   55 الدقيقة  ففي  شبكة،  كل 
العب المروج خليفة الهادي من تسجيل 
الدقيقة  وع��ن��د  ال��ل��ق��اء،  أه���داف  أول 
أحمد  الجبل  شباب  مدافع  نجح   76

الصغير في تعديل النتيجة .

بعد أن تأجلت قرعة الدوري الليبي الممتاز لكرة 
القدم  للمرة الثالثة، صباح يوم الثاثاء الماضي، ألجل 
األندية  من  ع��دد  لرفض  نتيجة  وذل��ك  مسمى،  غير 
القدم، جمال  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  للتعامل مع 
الذي  المالي  الدعم  توفر  لعدم  إضافة  الجعفري، 
طلبته األندية، قبل خوضها المنافسات، وطلب أندية 
الدوري الليبي الممتاز، انعقاد اجتماع طارئ للجمعية 

بأن قرعة  تفاجأ  الجميع  أن  اال  العمومية لاتحاد.  
-2018 الرياضي  للموسم  الممتاز،  الليبي  الدوري 

مدينة  في  الثاثاءالماضي  مساء  سحبت   ،2019
المسابقات  تنظيم  لجنة  رئيس  بحضور  مصراتة، 

باالتحاد وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي.
انطاق  بداية  القرعة عن مواجهات مع  وأسفرت 
المسابقة حيث ستشهد الجولة الثانية من المسابقة 

واألهلي  االتحاد  الذي يجمع  ديربي مدينة طرابلس، 
الذي  بنغازي،  ديربي  موعد  سيكون  بينما  طرابلس، 

يجمع األهلي بنغازي والنصر، خال الجولة الثالثة.
باالتحاد  المسابقات  تنظيم  لجنة  رئيس  وك��ان 
الليبي لكرة القدم، عبد الهادي السويطي، أشار في 
تصريحات سابقة، إلى أن 9 نوفمبرالجاري هوموعد 

انطاق الدوري الممتاز.

أعلن األتحاد الليبي لكرة السلة أن اليوم االحد 
السوبر  للقاء  هوموعد  نوفمبر،  شهر  من  الرابع 
ال��دوري  بطل  النصر  فريقي  بين  سيجمع  ال��ذي 
الليبي واألهلي طرابلس بطل آخر نسخة من كأس 
ليبيا، وذلك في مجمع سليمان الضراط ببنغازي .

إدارة  نجحت  المرتقب  اللقاء  لهذا  وأستعدادا 
زين  الاعب  بخدمات  الظفر  في  النصر  ن��ادي 
فريقها  صفوف  لتعزيز  وذل��ك  مكراز  العابدين 

األول لكرة السلة. 
نادي األهلي طرابلس مع  إدارة  بينما تعاقدت 
وتدعيم  لتعزيز  أوبراين،  تود  األمريكي  الاعب 
وذلك  السلة  لكرة  بالنادي  األول  الفريق  صفوف 
استعداداً لخوض لقاء السوبر الليبي لكرة السلة .


