
النواب  مجلس  رئيس  فخامة  التقى 
المستشار ” عقيلة صالح ” يوم االربعاء 
الماضي بمكتبه في مدينة القبة ، رئيس 
ليبيا  ف��ي  للدعم  المتحدة  األم��م  بعثة 
بحث  حيث   ،  ” كوبيش  ي��ان   ” السيد 
فخامته مع المبعوث األممي خالل اللقاء 

تطورات العملية السياسية في ليبيا.
النواب  مجلس  رئيس  فخامة  وأك��د 
خالل اللقاء على شروع مجلس النواب 
في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل 
باإلضافة   ، الليبي  الشعب  من  مباشر 

إلى توزيع الدوائر االنتخابية في أنحاء 
االنتخابي  باالستحقاق  للوفاء  البالد 
في موعده ، كما أكد فخامته للمبعوث 
األم���م���ي ع��ل��ى وف����اء م��ج��ل��س ال��ن��واب 
بتعهداته ، داعياً جميع األطراف للعمل 
ذلك  ف��ي  بما  بتعهداتها  ال��وف��اء  على 
القيادية  ال��وظ��ائ��ف  تعيين  استحقاق 
بالمناصب السيادية ، كما أكد فخامته 
إجراء  ض��رورة  على  األممي  والمبعوث 
االن��ت��خ��اب��ات ف��ي م��وع��ده��ا ف��ي ال��راب��ع 

والعشرين من ديسمبر القادم.

ت����رأس رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي 
الخميس  يوم  المنفي"  "محمد  الدكتور 
السيد  المجلس  عضو  رفقة  الماضي 
"موسى الكوني"،  ورئيس حكومة الوحدة 
الدبيبة"،  الحميد  "عبد  السيد  الوطنية 
ومحافظ مصرف ليبيا المركزي السيد 
"علي  السيد  ونائبه  الكبير"،  "الصديق 
الخاص  المبعوث  بحضور  ال��ح��ب��ري"، 
ورئيس  المتحدة،  لألمم  العام  لألمين 
مراسم  كويبتش"  "ي���ان  السيد  البعثة 
تسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي 

لحسابات مصرف ليبيا المركزي.
وأثنى السيد رئيس المجلس الرئاسي 
الحضور  أمام  ألقاها  التي  الكلمة   في 

على جهود المبعوث الخاص لألمين العام 
كويبتش"  ي��ان   " السيد  المتحدة  لألمم 
ليبيا  ف��ي  السياسي  اإلت��ف��اق  لرعايته 
لمشروع  المباشرة  والمتابعة  واإلشراف 
لحسابات  المالي  والتدقيق  المراجعة 
طرابلس  ف��ي  ال��م��رك��زي  ليبيا  مصرف 
والبيضاء، كما أثنى الرئيس على مكتب 
المشاريع  ل��خ��دم��ات  ال��م��ت��ح��دة  األم���م 
الصعوبات  ك��ل  تذليل  على   UNOPS
العمل  ه��ذا  إنجاز  واجهت  التي  الفنية 

الذي استمر ألكثر من عامين.
وأكد السيد رئيس المجلس الرئاسي 
س��ي��ت��ع��ام��ل  ال���رئ���اس���ي  ال��م��ج��ل��س  أن 
من  التقرير  في  ورد  ما  مع  بمسؤولية 

التوظيف  وتوظيفها  وت��وص��ي��ات  نتائج 
األس��اس��ي  ال��ه��دف  لتحقيق  األم���ث���ل،  
ليبيا،  ف��ي  ال��ن��ق��دي��ة  السلطة  لتوحيد 
حملها  التي  المسؤولية  ب��روح  مشيداً 
الوطن،  تجاه  ونائبه  المحافظ  السيد 
والعمل بمهنية لوضع ما ورد في التقرير 
التنفيذ وتجنب كل  من توصيات موضع 
األعمال واالجراءات السلبية التي تعمق 
انقسام النظام المصرفي، والتي لن تكون 
مقبولة في المرحلة القادمة التي يعمل 
فيها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة 
السياسية  البيئة  توطئة  على  الوطنية 
المناسبة  واالجتماعية  واإلق��ت��ص��ادي��ة 

لالنتخابات العامة.
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

كلمة فخامة رئيس مجلس النواب خالل 
احتفالية المفوضية العليا لالنتخابات 

بافتتاح منظومة تسجيل الناخبين
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لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب تعقد 
اجتماعًا مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة

اخبار
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بلديات
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رئيس المجلس الرئاسي يجري 
اتصاًل هاتفيًا بالرئيس قيس سعيد

رئيس لجنة العالقات الخارجية والحريات بمجلس 
النواب التونسي تزور الخليج العربي للنفط

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ُيشارك في 
الجتماع األول للمجلس األعلى لإلدارة المحلية

المستشار عقيلة  النواب  التقى فخامة رئيس مجلس 
بمدينة  م��ازن”  “خالد  عميد  الداخلية  وزي��ر  مع  صالح 
طبرق ، حيث بحث اللقاء عددا من المواضيع والقضايا 
لتأمين  الداخلية  وزارة  قبل  من  انجازه  تم  وما  األمنية 
الحالي  العام  نهاية  موعده  في  االنتخابي  االستحقاق 
وذلك لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري في 

أجواء آمنة لضمان نجاح هذا االستحقاق.
األمنية  األوض���اع  اس��ت��ع��راض  اللقاء  خ��الل  ت��م  كما 
اجهزتها  بكافة  الداخلية  وزارة  تبذلها  التي  والجهود 
تواجهها  التي  الصعوبات  على  والوقوف  األم��ن  لحفظ 
اليجاد الحلول لها بما يساهم في تعزيز األمن على كافة 

األراضي الليبية .

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الداخلية

رئيس المجلس الرئاسي يترأس مراسم تسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي

وصل بث راديو االمة إلى مدينة سرت 

FM 93.9 وضواحيها على التردد

ال��رس��م��ي باسم  ال��م��ت��ح��دث  ص���رح 
بليحق  عبدالله  السيد  النواب  مجلس 
الثالثاء  يوم  واصل  النواب  مجلس  بأن 
الماضي مشاوراته حول مشروع قانون 
الميزانية العامة للدولة للعام 2021م، 
التخطيط  لجنة  إج��ت��م��اع  ُع��ق��د  حيث 
ال��ع��ام��ة وال��م��ال��ي��ة بمجلس  وال��م��وازن��ة 
من  المشكلة  الوزارية  واللجنة  النواب 
مشروع  لتعديل  ال��وزراء  مجلس  رئيس 
لمالحظات  وف��ق��اً  ال��م��ي��زان��ي��ة  ق��ان��ون 

مجلس النواب وتقرر مايلي :
التخطيط  لجنة  على  التأكيد   -  1
بالمجلس  والمالية  العامة  وال��م��وازن��ة 
بشأن  النهائي  تقريرها  تقديم  على 
للدولة  العامة  الميزانية  قانون  مشروع 
للعام 2021.م للبت في مشروع قانون 

الميزانية في جلسة يوم الغد اإلثنين.
ال��س��ادة أعضاء  ك��اف��ة  دع���وة   - 2 
المجلس لجلسة يوم الغد اإلثنين للبت 
العامة  الميزانية  ق��ان��ون  م��ش��روع  ف��ي 
للدولة ومناقشة مشروع قانون انتخاب 
الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتوزيع 

الدوائر االنتخابية في انحاء البالد.
وكان مجلس النواب استأنف جلسته 
برئاسة  الماضي  االثنين  يوم  الرسمية 
فخامة رئيس مجلس النواب المستشار 
النائب  معالي  وبحضور  صالح  عقيلة 
النواب  مجلس  لرئيس  والثاني  االول 
الحكومة  رئيس  معالي  حضور  وكذلك 
ال����وزراء  ال��س��ادة  م��ن  وع����دداً  الليبية 
المتحدث  وبحسب  ال����وزراء.  ووك���الء 
السيد  النواب  مجلس  باسم  الرسمي 
االثنين  يوم  جلسة  فان  بليحق  عبدالله 
من  اح��اط��ة  إل��ى  االستماع  خاللها  ت��م 
الحكومة الليبية حول عدد من الملفات  
تحديدا ما تم إنجازه من قبل الحكومة 
وفقاً  هذا  يومنا  إلى  الثقة  منحها  منذ 
للبرنامج الذي تقدمت به ، حيث نوقش 
عدد من الملفات ابرزها ملف الصحة 
الكهرباء   وملف  كورونا   وباء  ومجابهة 
كذلك االستحقاق األهم وهو ملف دعم 
إلج��راء  لالنتخابات  العليا  المفوضية 
من   24 في  موعدها  في  االنتخابات 
الخدمية  الملفات  من  وع��دد  ديسمبر 
وكل ما قامت به الحكومة خالل الفترة 
الذي  العمل  لبرنامج  وفقاً  الماضية  

تقدمت به.

مجلس النواب يواصل مشاوراته حول مشروع 
قانون الميزانية العامة للدولة 2021

المجلس  رئ��ي��س  ال��س��ي��د  اج��ت��م��ع 
الرئاسي الدكتور محمد المنفي، وعضو 
المجلس السيد موسى الكوني، بالسيد 
محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد 
علي  السيد  ون��ائ��ب��ه  الكبير  ال��ص��دي��ق 
الحبري، بحضور رئيس حكومة الوحدة 

الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة.
االج��ت��م��اع ال���ذي ن��وق��ش��ت ف��ي��ه كل 
القضايا العالقة بوضوح وشفافية، جاء 
األول��ى  النسخة  تسليم  م��راس��م  عقب 
المراجعة  لتقرير   والمفصلة  الكاملة 
مصرف  لحسابات  المالي  والتدقيق 

ليبيا المركزي. 
ونائبه خالل  المحافظ  السيد  وأكد 
لدراسة  استعدادهما  على  االجتماع 
شأنه  م��ن  م��ا  بكل  التقرير  ت��وص��ي��ات 
المركزي،  ليبيا  مصرف  توحيد  دع��م 
وتم االتفاق على عقد اجتماعات دورية 

لمجلس إدارة المصرف.
ومن جهته أكد السيد رئيس الحكومة 
السيد  ج��ه��ود  ل��دع��م  اس��ت��ع��داده  على 
ونائبه  المركزي  ليبيا  محافظ مصرف 
المقترحات  لوضع  المالية،  وزارة  عبر 

والتوصيات قيد التنفيذ.

ق�����ام رئ���ي���س ح��ك��وم��ة 
السيد  ال��وط��ن��ي��ة  ال��وح��دة 
»ع��ب��دال��ح��م��ي��د ال��دب��ي��ب��ة« 
وع���������دد م�����ن ال����������وزراء 
االح��د  ي��وم  ل��ه  المرافقين 
تفقدية  بجولة  ال��م��اض��ي 
ل���م���رك���ز ط���ب���رق ال��ط��ب��ي 
رافقهم فيها كل من رئيس 
طبرق  ال��ب��ل��دي  ال��م��ج��ل��س 
بوالخطابية«  »فرج  السيد 

السيد  المركز  عام  ومدير 
»فرج عبدالله الجالي«

وافتتح السيد الرئيس 
خ�����الل ه�����ذه ال��ج��ول��ة 
القلبية  ال��ع��ن��اي��ة  ق��س��م 
وال���ب���اط���ن���ي���ة، ووق����ف 
االحتياجات  اه��م  على 
وال�����ن�����واق�����ص ال�����ذي 
طبرق  م��رك��ز  يحتاجها 

الطبي.

المجلس الرئاسي يجتمع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس الحكومة

 رئيس حكومة الوحدة الوطنية يفتتح قسم العناية القلبية بمركز طبرق الطبي
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ن��اص��ر ب���ن ج��اب��ر

رمضان عمر  علي 

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

حق الرد مكفول . ●

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

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

عنوان الصحيفة

• تنويه

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

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

0612232104
0912090770

ف������������������اك������������������س
ه������������������ات������������������ف

صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
والموازنة تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب والتخطيط  المالية  لجنة  عقدت 

اللجنة  رئيس  برئاسة  النواب  بمجلس  العامة 
الماضي  ال��ث��الث��اء  ي��وم  تنتوش  عمر  السيد 
اجتماعا ً مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل 
في  اق��راره  تم  ما  على  بناءاً  وذل��ك  الحكومة 

جلسة مجلس النواب الماضية.
والتخطيط  المالية  لجنة  رئ��ي��س  وص���رح 
والموازنة العامة بمجلس النواب السيد  عمر 

الميزانية  بأن االجتماع ناقش مشروع  تنتوش 
الميزانية  وتقرير  م   2021 للدولة  العامة 
كما   ، النواب  مجلس  على  لعرضها  وذل��ك    ،
واحالة  المرتبات  توحيد  قانون  مناقشة  تم 
تدرسه  ال���ذي  المقترح  ال��ق��ان��ون  م��ن  نسخة 
اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب 
على  المالحظات  واب��داء  لدراسته  للحكومة 

القانون لعرضه واعتماده من المجلس .

لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب تعقد اجتماعًا مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة

الشؤون  لجنة  رئيس  عقد 
ال��ن��واب  بمجلس  ال��خ��ارج��ي��ة 
  ” ال��ع��ق��وري  ي��وس��ف   ” السيد 
الثالثاء  ي��وم  بنغازي  بمدينة 
الوفد  م��ع  اجتماعا  الماضي 
برئاسة  التونسي  البرلماني 
رئ����ي����س ل���ج���ن���ة ال���خ���ارج���ي���ة 
بمجلس  والحريات  والحقوق 
نواب الشعب التونسي السيدة 

” سماح دمق ” .
سبل  االجتماع  بحث  حيث 
التعاون بين البلدين الشقيقين 
في مجاالت عدة ؛ االقتصادية 
، العلمية والصحية ، باإلضافة 
البرلماني  التعاون  تعزيز  إلى 
واالس���ت���ف���ادة م���ن ال��خ��ب��رات 

المشتركة .
على   ” ال��ع��ق��وري   ” واك����د 
التعاون   لدفع  ال��زي��ارة  اهمية 

الفترة  ه��ذه  في  البلدين  بين 
جميع  ت��ك��اث��ف  تتطلب  ال��ت��ي 
ال��ج��ه��ود ل��م��واج��ه��ة األزم����ات 
ليبيا  بأن  ،مضيفا  المشتركة 
حريصة على مزيد من التنسيق 
التونسي  والتكامل مع الجانب 
الجغرافية  للعالقات  بالنظر 
التي  واالجتماعية  والتاريخية 
تربط بين الشعبين الشقيقين.

بدورها اكدت ” دمق ” عمق 
العالقات بين البلدين وحرص 
مع  التعاون  تعزيز  على  تونس 

الجانب الليبي .
الشؤون  لجنة  رئيس  وق��دم 
ال��ن��واب  بمجلس  ال��خ��ارج��ي��ة 
ال��س��ي��د ” ي��وس��ف ال��ع��ق��وري 
الخارجية  لجنة  ل��رئ��ي��س    ”
بمجلس  والحريات  والحقوق 

نواب الشعب التونسي السيدة 
مجلس  درع   ” دم��ق  س��م��اح   ”
النواب الليبي، تعبيرا وتقديرا 

على زيارتها الكريمة.
رئيس  ق��دم��ت  جانبها  م��ن 
ل��ج��ن��ة ال��خ��ارج��ي��ة وال��ح��ق��وق 
وال���ح���ري���ات ب��م��ج��ل��س ن���واب 
ال��ش��ع��ب ال��ت��ون��س��ي ال��س��ي��دة 
ن��س��خ��ة من  ” س��م��اح دم���ق ” 
الدستور التونسي لرئيس لجنة 
بمجلس  ال��خ��ارج��ي��ة  ال��ش��ؤون 

النواب الليبي
وق������ام ال����وف����د ال��ت��ون��س��ي 
لجنة  رئ��ي��س  رف��ق��ة  ذل��ك  بعد 
بمجلس  ال��خ��ارج��ي��ة  ال��ش��ؤون 
ال���ن���واب ب��ج��ول��ة ف���ي م��دي��ن��ة 
تاريخ  على  للتعرف  ب��ن��غ��ازي 
المدينة وابرز مرافقها العلمية 

والتجارية .

بمجلس  الخارجية  ال��ش��ؤون  لجنة  رئيس  التقى 
النواب السيد ” يوسف العقوري ” يوم الثالثاء الماضي 
كارلو   ” السيد  بنغازي  مدينة  في  اإليطالي  بالقنصل 
باتوري ” ، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول 

سبل تعزيز العالقات ومواجهة األزمات المشتركة .
منطقة  ف��ي  إيطاليا  اهمية  على  ال��ع��ق��وري  واك��د 
في  ببنغازي  اإليطالية  القنصلية  ودور  المتوسط 
التنسيق والمتابعة في عدة مواضيع مثل أزمة الهجرة 

غير القانونية وكذلك تسهيل التعاون التجاري وسفر 
رجال األعمال والحاالت العالجية ، مضيفا بأن لجنة 
الخارجية حريصة على متابعة برامج التعاون التنموي 

مع إيطاليا .
من جانبه أكد القنصل اإليطالي حرص بالده على 
طريق  في  العمل  واستئناف  ليبيا  مع  التعاون  تعزيز 
القنصلية  افتتاح  إلى  ،مشيرا  اجدير  رأس  امساعد 

اإليطالية بمدينة بنغازي في أقرب وقت .

ال��ت��ق��ى رئ���ي���س ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون 
السيد  ال��دول��ي  والتعاون  الخارجية 
” ي��وس��ف ال��ع��ق��وري ” ي��وم االرب��ع��اء 
الماضي وفداً  يونانياً رفيع المستوى 
برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون 
االقتصادية ” فرنك جانس ” وبرفقة 
ل��ل��ش��ؤون  ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
االق��ت��ص��ادي��ة وع��ض��وي ع��ن مجلس 
اليوناني  والسفير  اليوناني  ال��ن��واب 
في  اليوناني  والقنصل  ليبيا  ل��دى 

مدينة بنغازي.
الخارجية  لجنة  رئيس  أن  يذكر 
الُقنصلية  م��ق��ر  اف��ت��ت��اح  ح��ض��ر  ق��د 
بنغازي،  مدينة  في  رسميا  اليونانية 
للشؤون  ال��وزارة  وكيل  بحضور  وذلك 
القنصلية بالحكومة الليبية وعدد من 
بالشأن  والمهتمين  األع��م��ال  رج��ال 

االقتصادي بالمدينة.
يشار إلى أن اليونان أول دولة تعيد 

افتتاح قنصليتها في مدينة بنغازي.

رئيس لجنة الخارجية يبحث سبل التعاون مع الوفد البرلماني التونسي

رئيس لجنة الخارجية يلتقي مع القنصل اإليطالي في مدينة بنغازي

رئيس لجنة الخارجية يلتقي وفدا يونانيا رفيع المستوى

عقد معالي رئيس ديوان مجلس 
المصري  عبدالله   ” السيد  النواب 
الماضي  االرب��ع��اء  ي��وم   ” الفضيل 
مع  المرئي  االتصال  عبر  اجتماعاً 
لدى  األوروب��ي  االتحاد  بعثة  رئيس 
خوسيه   ” ال��س��ف��ي��ر  س��ع��ادة  ليبيا 
ساباديل ” بحضور عدد من خبراء 
برنامج “انتر بارس” التابع لالتحاد 
قدرات  بتعزيز  المعني  و  األوروب��ي 

البرلمانات.
والقى معالي رئيس ديوان مجلس 
المصري  “عبدالله  السيد  النواب 
االجتماع  خ��الل  كلمة   ” الفضيل 
رحب فيها بسعادة السفير “خوسيه 
برنامج  خبراء  والسادة   ” ساباديل 
مجهوداتهم  شاكراً   ،“ ب��ارس  “انتر 
إلعداد مقترحات الشراكة الخاصة 
الليبي  ال��ن��واب  مجلس  دي���وان  بين 

والبرنامج .
العمل  تعزيز  بأن  وأوضح معاليه 
البرلماني سيكون له أثر كبير على 
الفساد  ومحاربة  الرشيد  الحكم 
بالدنا  في  اإلنسان  حقوق  وتعزيز 
كبيرة  تنتظرنا مهمة  بأنه  ، مضيفاً 
في المرحلة القادمة، مرحلة جديدة 
م��ن اإلص����الح وال��ت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز 
والمجتمعية  الوطنية  المصالحة 
ول��ك��ي ي��ت��ح��ق��ق ذل���ك ي��ن��ب��غ��ي ب��ن��اء 
ق��درات دي��وان مجلس ال��ن��واب لما 
دور  يمثله بحسب اختصاصاته من 
حتى  المشرع  مساعدة  في  رئيسي 
يتمكن من القيام بمهامه الدستورية 
وت��ع��زي��ز ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ت��م��ه��ي��داً 
وانجاحاً لالنتخابات المزمع عقدها 

في ديسمبر المقبل .
وتابع معالي رئيس ديوان مجلس 
النواب إن مجاالت التطوير والتدريب 
اإلدارة  دور  وت��ع��زي��ز  ال��ب��رل��م��ان��ي 
الدبلوماسية  وتفعيل  البرلمانية 
المجتمعي  وال��ت��واص��ل  البرلمانية 
ديوان مجلس  بين  الخبرات  وتبادل 
النواب الليبي والبرلمانات األوروبية 
ستكون من ضمن أولويات وأهداف 

استراتيجية التعاون .
االتحاد  بعثة  رئيس  أكد  وب��دوره 
السفير  ليبيا سعادة  لدى  األوروب��ي 
استعدادهم   ” ساباديل  خوسيه   ”
لتقديم الدعم و المساعدة الالزمة 
ليبيا،  ف��ي  التشريعية  للمؤسسة 
مقر  لزيارة  استعداده  إل��ى  مشيراً 
 ، فرصة  اق��رب  في  النواب  مجلس 
لمعالي  وامتنانه  شكره  عن   ً معربا 

رئيس ديوان مجلس النواب .
ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر االج��ت��م��اع كان 
السياسات  دع���م  مكتب  بتنسيق 
البرلمانية والبحوث بديوان مجلس 

النواب الليبي.

باسم  ال��رس��م��ي  المتحدث  ق��ال 
مجلس النواب السيد عبدالله بليحق 
إجراء  هو  لليبيا  األفضل  الحل  إن 
وأن  وبرلمانية  رئاسية   انتخابات 
يكون هناك رئيس للبالد، مؤكدا أنه 
لن  يكون هناك استقرار في ليبيا من 

دون انتخاب رئيس. 
ب��ل��ي��ح��ق، وف���ي م��ق��اب��ل��ة م��ع قناة 
“س��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة”، ل��ف��ت إل��ى 
أن  بإمكانه  رئيس  تحتاج  ليبيا  أن 
ال��دول��ة  وتحقيق  مؤسسات  ي��وح��د 
المصالحة الوطنية، وهو ما سيحقق 
من  مناص  الليبي  وال  الشعب  إرادة 
في  الحال  يغير  لن  خيار  وأي  ذلك 

ليبيا  .
الدستورية،  القاعدة  تعطل  وعن 
قال بليحق: “مجلس النواب أكد  في 
السياسي  الحوار  ملتقى  تعثر  حال 
الدستورية،  القاعدة  على  لتوافق 
في  ب��األس��اس  م��وج��ودة   فالقاعدة 

تقضي  التي  ال��دس��ت��وري،  اإلع���الن 
المباشر  بالشكل  الرئيس   بانتخاب 
م��ن ال��ش��ع��ب، وي��وج��د ق��ان��ون ل��دى 
 مجلس النواب النتخاب رئيس بشكل 

مباشر من الشعب”. 
وأض��اف: “هناك أط��راف تحاول 
إف��ش��ال م��ش��روع االن��ت��خ��اب��ات في 
العملية  أفشلت  مثلما  ديسمبر   24  

السياسية منذ عام 2014 وال  تريد 
أمن واستقرار ليبيا”. 

وأوض�����ح ب��ل��ي��ح��ق أن���ه ح��ت��ى إذا 
توافق ملتقى الحوار السياسي على 
إحالتها  سيتم  القاعدة  الدستورية، 
إلى مجلس النواب من أجل إضافتها 
في  اإلعالن الدستوري، ألنه األساس 

الحقيقي ألي انتخابات. 

أعلن أنا "فتح الله محمد المبروك عبدالرازق" بأن تاريخ ميالدي الصحيح هو 
1966م وليس كما ورد خطأ 1950م بسجالت السجل المدني بطه- ورقة العائلة 

رقم )1185( كتيب عائلة رقم )408552( قيد رقم )5599000( .

معالي رئيس ديوان مجلس النواب يعقد اجتماعًا مع رئيس بعثة 
التحاد األوروبي لدى ليبيا وعدد من خبراء برنامج انتر بارس

 بليحق: هناك أطراف تحاول إفشال مشروع 
النتخابات في   24 ديسمبر
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بسم الله الرحمن الرحيم
يسعدني بداية أن أعبر من خالل مداخلتي عن بالغ التقدير 
للجهود التي بذلتها وتبذلها المفوضية العليا لالنتخابات وأن 
المفوضية  في  والفني  اإلعالمي  المركزين  افتتاح  تدشين 
اليوم وإعالن المفوضية عن جهوزيتها بنسبة تتجاوز ال� 80 
في المائة من الترتيبات والتجهيزات الالزمة لضمان تنظيم 
يؤكد حرص  االنتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021، 
السيد رئيس المفوضية واألطقم الفنية والقانونية واإلعالمية 
بالمفوضية عن الرغبة في انجاز هذا االستحقاق الدستوري 
االولى  بالدرجة  الواقع هو استحقاق وطني  في موعده، في 
وعمل عظيم ينبغي أن ينجز في موعده وبكفاءة وحرفية عالية 
إلتمام عملية انتخابية حرة وشفافة ونزيهة ونحن ومن خالل 
ما يصلنا من معلومات نثق أن المفوضية حققت نجاحا كبيرا 
في  بها  العاملة  العناصر  وتأهيل  الذاتية  القدرات  بناء  في 

مختلف إداراتها ومراكزها االدارية والفنية.
زمني  ج��دول  وفق  عملها  في  المفوضية  تستمر  أن  نأمل 
يتضمن مراحل العملية االنتخابية وصوال الى التاريخ المحدد 
ويتطلب ذلك بذل الجهد واستغالل الوقت االستغالل األمثل 
الديمقراطي  المناخ  لتوفير  السعي  مع  الغاية  هذه  لتحقيق 
والمنظمات  واألمنية  القضائية  الجهات  مع  بالتنسيق  اآلمن 

الدولية المعنية بالمراقبة.
مهام المفوضية العليا ليست مهام قانونية ووظيفية فقط 
بل هي عمل فني ووطني يهدف لتمكين الليبيين من التعبير 
وبرعاية  تامة  بحرية  يحكم  من  بانتخاب  الحرة  إرادتهم  عن 

ومراقبة دولية.
السيدات  لالنتخابات  العليا  المفوضية  رئيس  السيد 

والسادة،

الكامل  االنحياز  انجازها  يتطلب  تاريخية  أمام مهمة  أنتم 
الديمقراطية عبر صناديق  الليبي في ممارسة  الشعب  لحق 
االقتراع وال شك أن انجاز االنتخابات الرئاسية والبرلمانية 
في موعدها، سيكون له األثر الطيب على األوضاع السياسية 
الله في  الفشل ال قدر  وإن  ليبيا،  واألمنية في  واالقتصادية 
تحقيق  فرصة  من  الليبيين  سيحرم  االستحقاق  هذا  تنفيذ 

األمن واالستقرار.
على المفوضية رئاسة وكوادر إدارية وفنية وإعالمية القيام 
وعدم  للقانون  طبقاً  األكمل  الوجه  على  بهم  المناط  بالدور 
بالتدخل  البعض  بها  يقوم  التي  العرقلة  لمحاوالت  االلتفات 

المفوضية وعملها لتحقيق مكاسب سياسية على  في شئون 
حساب مصلحة ليبيا والليبيين.

انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ومباشرة وشفافة ونزيهة 
خارطة  عليه  تنص  كما   2021 ديسمبر   24 موعدها  في 
الطريق إلنهاء الصراع في ليبيا، هي طموح وهدف الحريصين 
وبناء  الوطنية  السيادة  وحماية  الليبيين  معاناة  وقف  على 

الدولة الديموقراطية دولة القانون والمؤسسات.
لكم  تمنياتي  مع  بها  والعاملين  المفوضية  رئاسة  أحيي 

جميعا بالتوفيق والسداد لخدمة أهلكم ووطنكم.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

ال��وح��دة  حكومة  رئ��ي��س  التقى 
ال��وط��ن��ي��ة ال��س��ي��د »ع��ب��دال��ح��م��ي��د 
يوم  له  المرافق  والوفد  الدبيبة« 
واعضاء  برئيس  الماضي  االح��د 

المجلس البلدي طبرق. 
الحكومة  رئيس  السيد  واستمع 
خالل اللقاء إلى ماتحتاجه المدينة 
يمكن  فيما  والنظر  متطلبات،  من 
ومايتطلب  ع��اج��ل  بشكل  تنفيذه 

اعتماد الميزانية.
وت��ط��رق ال��ل��ق��اء ال���ى ع���دد من 
بعض  بتوفير  المتعلقة  المواضيع 
االحتياجات فى عدة مجاالت منها 
الصحية والتي تتعلق بتجهيز المركز 
الصحي ببعض األجهزة الحساسة 
والمهمة كالرنين، والسيتي وسكان، 
واالمر اي، إلى جانب ايفاد اطفال 
بالخارج  للعالج  السرطان  مرضى 
والذين يحتاجون إلى زراعة النخاع 

الشوكي.

استكمال  إلى  اللقاء  تطرق  كما 
بعض المشاريع والتي منها محطة 
ٰل� 30 مليون  الكهرباء التي تحتاج 
الس��ت��ك��م��ال االع���م���ال ال��م��ي��دان��ي��ة 
وتركيب التوربينات االولى والثانية 
نهاية  مع  الشبكة  ضمن  وادخالها 
بالمياه  تتعلق  وم��ش��اري��ع  ال��س��ن��ة، 
والصرف الصحي من توفير لمياه 
تتعلق  ومشاريع  للشرب،  صالحة 

بالزراعة والثروة الحيوانية كتوفير 
ك��م��ي��ات م��دع��وم��ة م���ن االع���الف 
مديرية  وتجهيز  المربيين،  لدعم 
 15 ب�  وتزويدها  بالمعدات  األمن 
مدارس  خمسة  واستكمال  سيارة، 
االعمال  واستكمال  المدينة،  في 
وقت  باسرع  بالكورنيش  الجارية 
ممكن، إلى جانب طريق "عبدالفتاح 

يونس".

وطالب اعضاء المجلس بإعفاء 
السلوم  بمنفذ  الجمركية  الرسوم 

البري.
ووعد رئيس الحكومة في ختام 
ومساعدتها  البلدية  بدعم  اللقاء 
ف���ي ح���ل ت��ح��دي��ات��ه��ا ال��ع��اج��ل��ة 
االحتياجات  من  عدد  واستيفاء 
ب��ق��در االم���ك���ان ف��ي ظ��ل غياب 

ميزانية معتمدة.

 رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي المجلس البلدي طبرق

 رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقى عدد من أعضاء المجلس األعلى للمصالحة

المتحدة  األم���م  بعثة  رئ��ي��س  اج���رى 
محادثات  كوبيش  يان  ليبيا  في  للدعم 
مع النائب األول لرئيس حكومة الوحدة 
الوطنية حسين عطية القطراني، وذلك 
إلرساء  الرامية  الجهود  دعم  اطار  في 

سالم شامل بكامل التراب الليبي .
الوطنية  الوحدة  حكومة  موقع  وذكر 
قد  انه  الدولية  المعلومات  شبكة  عبر 
)تم خالل هذه المحادثات، مناقشة دور 
الليبية  التطلعات  ترجمة  في  الحكومة 
من أجل ارساء السالم في البالد، ودعم 
شامل  ح��وار  لفتح  الرامية  الجهود  كل 
بين كافة أطياف المجتمع للوصول الى 
مصالحة تضمن عودة االستقرار لينعم 
الى  باالضافة  آمنة  بحياة  الليبيين  كل 
تحمل  عبر  الديمقراطي  المسار  دعم 
مسؤوليتها  اجهزتها  بكافة  الحكومة 
المناطة بها لتنفيذ االستحقاق المتمثل 
والرئاسية فور  النيابية  االنتخابات  في 
القاعدة الدستورية والمصادقة  صدور 

عليها من قبل جهات االختصاص(.

حكومة  رئيس  التقى 
السيد  الوطنية  الوحدة 
الدبيبة«  »عبدالحميد 
ظ���ه���ر ي�����وم االرب����ع����اء 
دي��وان  بمقر  الماضي، 
مجلس الوزراء مع عدد 
المجلس  أع��ض��اء  م��ن 
األع����ل����ى ل��ل��م��ص��ال��ح��ة 
الدولة  ووزي��ر  بحضور 
ال��وزراء  مجلس  لشؤون 
ورئيس الحكومة السيد 

»عادل جمعة«.
وأث���ن���ى ال��ح��اض��رون 

ع������ل������ى ال�����خ�����ط�����اب 
ال���ت���ص���ال���ح���ي ال�����ذي 
ينتهجه رئيس الحكومة 
ك����ون خ��ط��اب ال��س��الم 

والمصالحة ولم الشمل 
في  يتسم  ع��ن��وان��اً  ك��ان 

لغته.
كما أبدوا استعدادهم 

ل���ل���ت���ع���اون م����ع ك��اف��ة 
ق���ط���اع���ات ال��ح��ك��وم��ة 
المناطق  م��ع  للتواصل 
في  والمساعدة  الليبية 

ال��ح��ك��وم��ة نحو  خ��ط��ة 
المصالحة الشاملة.

وأكد رئيس الحكومة 
خ�����الل ك��ل��م��ت��ه أم����ام 
أن كل  ع��ل��ى  ال��ح��ض��ور 
الليبية  المناطق  كافة 
التي زارها لم يرى منها 
ورغبة  ت��رح��اب  ك��ل  إال 
المصالحة  في  صادقة 
والبناء وحكومة الوحدة 
الوطنية سيكون عنوانها 
ون���ع���م  ل����ل����ح����روب  ال 

للسالم.

النائب األول لرئيس حكومة 
الوحدة الوطنية يلتقي المبعوث 

األممي للدعم في ليبيا

كلمة فخامة رئيس مجلس النواب خالل احتفالية المفوضية 
العليا لالنتخابات بافتتاح منظومة تسجيل الناخبين
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الرئاسي  المجلس  رئيس  السيد  استقبل 
الخميس  ي��وم  المنفي”  “محمد  ال��دك��ت��ور 
إلى  األممي  المبعوث  بطرابلس،  الماضب 

ليبيا “يان كوبيتش”.
المستجدات  آخ���ر  ال��ل��ق��اء  واس��ت��ع��رض 
وفي  الليبية،  ال��س��اح��ة  على  وال��ت��ط��ورات 
إقامتها  المزمع  االنتخابات  ملف  مقدمتها 
التي  واالج�����راءات  ال��ق��ادم،  ديسمبر  ف��ي 
إلعادة   )5+5( العسكرية  اللجنة  اتخذتها 
فتح الطريق الساحلي، باإلضافة إلى متابعة 

نتائج أعمالها األخرى. 
المجلس  إلى جهود  كما تطرق االجتماع 
الوطنية،  المصالحة  تحقيق  في  الرئاسي 
السلمي  والتعايش  الدائم  السالم  وتحقيق 

بين أبناء الوطن.
في  ال��رئ��اس��ي  المجلس  رئ��ي��س  وأش����اد 
بعثة  به  تقوم  الذي  بالدور  االجتماع  نهاية 
أجل  من  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األم��م 

المساعدة في عودة االستقرار للبالد.

الرئاسي  المجلس  رئيس  السيد  التقى 
ال��دك��ت��ور م��ح��م��د ال��م��ن��ف��ي ي���وم ال��ث��الث��اء 
خالد  الداخلية  وزي��ر  بالسيد  الماضي، 
مازن، وذلك للتباحث حول الوضع األمني 

بصفة عامة.
الرئاسي  المجلس  رئيس  السيد  وأك��د 
توحيد  اللقاء، حرصه على ضرورة  خالل 
أدائها  مستوى  ورفع  األمنية،  المؤسسات 
المنظمة،  والجريمة  اإلره���اب  لمواجهة 
وت��رس��ي��خ األم����ن وال��س��ل��م االج��ت��م��اع��ي، 
بالشكل  بمهامها  القيام  من  تتمكن  حتى 
ال��ظ��روف  لتحسين  وص����واًل  ال��م��ط��ل��وب، 

الحياتية للمواطن.
المجلس  رئ��ي��س  ال��س��ي��د  أوص����ى  ك��م��ا 
ال��رئ��اس��ي ع��ل��ى ض����رورة دع���م م��دي��ري��ات 
األمن بكافة أنحاء ليبيا، ألداء مهامها على 
األمني  الوضع  على  اطلع  كما  وجه،  أكمل 

بالمنطقة الشرقية.
وشدد في الوقت ذاته، على ضرورة تأمين 
لالنتخابات  اس��ت��ع��داداً  االق��ت��راع،  م��راك��ز 
الجميع لتقديم  العام الحالي، داعياً  نهاية 
التنازالت لتوفير البيئة المناسبة إلنجاحها، 
وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح 

الشخصية والجهوية.
ومن جانبه ثمن السيد وزير الداخلية دور 
المجلس الرئاسي في دعم حكومة الوحدة 
األم��ان،  بر  إل��ى  بليبيا  للوصول  الوطنية 
النهوض  أجل  من  الجهود  كافة  وتسخير 
في  والسعي  مؤسساتها،  وتوحيد  بليبيا 
الشمل،  للم  الوطنية  المصالحة  مشروع 
وجمع الفرقاء ليسود األمن واآلمان أرجاء 

البالد.

رئيس المجلس الرئاسي 
يستقبل المبعوث األممي 

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزير 
الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية

رئيس المجلس الرئاسي يجري اتصاًل هاتفيًا بالرئيس قيس سعيد

السيد رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية

 رئيس حكومة الوحدة الوطنية يحضر الجتماع األول للمجلس األعلى لإلدارة المحلية

 رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي أعيان مدينة تاورغاء

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه

أج��������رى ال����س����ي����د رئ���ي���س 
ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي ال��دك��ت��ور 
أمس  يوم  هذا  المنفي،  محمد 
هاتفياً  ات��ص��االً  الجمعة  االول 
ب��ال��رئ��ي��س ال��ت��ون��س��ي ال��س��ي��د 
عن  فيه  عبر  س��ع��ي��د"،  "ق��ي��س 
كامل الدعم والمؤازرة للشقيقة 
خالل  وح��ك��وم��ًة،  شعباً  تونس 
االستثنائية  الصحية  الظروف 
التي تعيشها هذه األيام، بسبب 

تداعيات جائحة كورونا.

المجلس  رئيس  السيد  وأكد 
التونسي  الشعب  أن  الرئاسي  
قادر بإذن الله على تجاوز هذه 
المحنة بثبات، معبراً عن وقوف 
ليبيا جنباً إلى جنب مع الشعب 

التونسي الشقيق في محنته.
الرئيس  أث��ن��ى  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
الليبي  الموقف  على  التونسي 
ال��داع��م ل��ت��ون��س، م��وك��داً على 
الشعبين  بين  العالقات  عمق 

الشقيقين.

التقى السيد رئيس المجلس 
محمد  ال���دك���ت���ور  ال���رئ���اس���ي 
الماضي  الثالثاء  يوم  المنفي، 
وال��غ��از  ال��ن��ف��ط  وزي���ر  بالسيد 
ال��م��ه��ن��دس "م��ح��م��د إم��ح��م��د 
أهم  على  للوقوف  وذلك  عون" 
ال��ع��راق��ي��ل ال��ت��ي ت��واج��ه قطاع 

النفط والغاز في ليبيا.
وثمن السيد رئيس المجلس 
ال��ذي  الكبير  ال���دور  الرئاسي 
ي��ق��وم ب��ه ال��ع��ام��ل��ون ف��ي قطاع 
ال���ن���ف���ط وال�����غ�����از رغ�����م ق��ل��ة 
اإلم���ك���ان���ات، وح��رص��ه��م على 
العمل للمحافظة على المصدر 

األساسي للدخل في ليبيا.
ك��م��ا ت���م م��ن��اق��ش��ة ن��ش��اط 
والمؤسسة  والغا،  النفط  وزارة 
وش��رك��ات��ه��ا،  للنفط  ال��وط��ن��ي��ة 
التي  والتحديات  والصعوبات 

تواجهها.

وأثنى السيد رئيس المجلس 
الرئاسي على دور قطاع النفط 
خالل  وخ��اص��ة  ب��ه  والعاملين 
وحرصهم  الماضية،  السنوات 
ع���ل���ى اس���ت���م���رار ال��ع��م��ل��ي��ات 
زي��ادة  على  والعمل  النفطية، 

الظروف  رغم  اإلنتاج  معدالت 
البالد،  شهدتها  التى  الصعبة 
كجسم  العمل  على  وحرصهم 
واح����د م��ت��ك��ام��ل م��ح��اي��د رغ��م 

االنقسامات.
كما أطلع السيد وزير النفط 
المجلس  رئيس  السيد  والغاز 
ال���وزارة،  عمل  على  ال��رئ��اس��ي 
للنفط  ال��وط��ن��ي��ة  وال��م��ؤس��س��ة 
والشركات النفطية التابعة لها، 
والعراقيل  اإلن��ت��اج  وم��ع��دالت 
اإلنتاج  ل��زي��ادة  تواجهها  التي 
في  النفطي  القطاع  وتحسين 

ليبيا.

الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئ��ي��س  حضر 
يوم  م��س��اء  الدبيبة«  »عبدالحميد  السيد 
للمجلس  األول  االجتماع  الماضي،  االربعاء 
األعلى لإلدارة المحلية وبحضور نائبي رئيس 
مجلس الوزراء والسادة وزراء الحكم المحلي، 
وال��ت��ج��ارة،  االق��ت��ص��اد  التخطيط،  المالية، 
لشؤون  ال��دول��ة  ووزي���ر  والتعمير،  اإلس��ك��ان 
وبمشاركة  الحكومة  ورئيس  ال��وزراء  مجلس 

عمداء البلديات من كافة مناطق ليبيا.
الرئيس  ال��س��ي��د  ال��ق��ى  خ���الل االج��ت��م��اع 
تقديم  البلديات على  فيها عمداء  كلمة حث 
اإلمكانيات  قلة  رغ��م  للمواطنين  الخدمات 

المادية والفنية لبلدياتهم.
كما أعلن عن دعم البلديات بمخصصات 

تبلغ  اجمالية  بقيمة  الثالث  بالباب  مالية 
500 مليون دينار ليبي، وكذلك إصدار قرار 
بشأن االيرادات المحلية ونقل االختصاصات 
من وزارة اإلسكان والتعمير إلى وزارة الحكم 

المحلي.
خالل  البلديات  عمداء  من  ع��دد  واش��اد 
مداخالتهم بالدور اإليجابي والفعال لحكومة 

ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة م��ن خ���الل دع���م اإلدارة 
المحلية وتفعيل دور البلديات.

ل��إلدارة  األعلى  المجلس  انعقاد  ويستمر 
بمدينة طرابلس  والغد  اليوم  المحلية خالل 
لم  وال��ذي  البلديات  عمداء  كافة  بمشاركة 
في  ال��م��ش��ارك��ة  م��ن  المستوى  ب��ه��ذا  ينعقد 

السابق.

التقى رئيس حكومة 
ال�����وح�����دة ال��وط��ن��ي��ة 
»عبدالحميد  ال��س��ي��د 
ال��دب��ي��ب��ة« م��س��اء ي��وم 
مع  الماضي،  االرب��ع��اء 
تاورغاء  مدينة  أعيان 
وال��م��ج��ل��س ال��م��ح��ل��ي 
اجتماع  ف��ي  بالمدينة 
ب��دي��وان مجلس  ع��ق��د 
الوزراء، بحضور نائبي 
ال��وزراء  مجلس  رئيس 
ومحافظ مصرف ليبيا 

المركزي.
وت����اب����ع االج���ت���م���اع 
تواجه  التي  الصعوبات 
ت���اورغ���اء بعد  أه��ال��ي 
عودتهم لمدينتهم، وما 

تم إنجازه من تعليمات 
زيارته  خ��الل  الرئيس 
التفقدية للمدينة المدة 

الماضية.
وأك��������������د رئ�����ي�����س 

ال���م���ج���ل���س ال��م��ح��ل��ي 
»عبدالرحمن  السيد 
الشكشاك« بأن حكومة 
بكافة  الوطنية  الوحدة 
م��ك��ون��ات��ه��ا اإلداري������ة 

ف����ي ت����ع����اون م��س��ت��م��ر 
م��ع��ه��م ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى 
الملفات  كافة  معالجة 

المتأخرة.
وأع�����ط�����ى ال��س��ي��د 
رئ�����ي�����س ال���ح���ك���وم���ة 
جملة  باتخاذ  تعليماته 
من اإلجراءات العاجلة 
وال��ت��ي س��ت��س��اه��م في 
زي�����ادة ع���دد ال��س��ك��ان 
ال����ذي����ن س��ي��رج��ع��ون 

لمدينتهم.

عقد رئيس حكومة الوحدة 
الحميد  عبد  السيد  الوطنية 
ال��دب��ي��ب��ة ظ��ه��ر ي���وم االرب��ع��اء 
ال��م��اض��ي ف��ي دي����وان رئ��اس��ة 
م��ع محافظ  ل���ق���اًءا  ال�����وزراء 
م���ص���رف ل��ي��ب��ي��ا ال���م���رك���زي 
ونائب  الكبير  الصديق  السيد 

المحافظ السيد علي الحبري.
وخصص هذا اللقاء لمتابعة 
لتقرير  ال��م��ب��دئ��ي  ال��ت��ق��ي��ي��م 
لمصرف  المالية  المراجعة 

ليبيا المركزي.
وأك������د رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة 
ضرورة  على  ونائبه  للمحافظ 

ن��ب��ذ ال���خ���الف���ات م��ه��م��ا ك��ان 
في  والتفكير  ونوعها  حجمها 
التئام  فيها  يتم  جديدة  مرحلة 
كل األجسام اإلدارية في بالدنا، 
داخ���ل  االن  ل��ل��ق��اء  وأدع���وك���م 
والبدء  المركزي  ليبيا  مصرف 

في العمل منذ هذه اللحظة.
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محمد  والتجارة  االقتصاد  وزي��ر  أعلن 
جليانة  ميناء  اعتبار  األرب��ع��اء؛  الحويج، 
تجارية  منطقة  بنغازي  بمدينة  البحري 

حرة.
للميناء  زي��ارة تفقدية  ج��اء ذل��ك خ��الل 
رفقة  االقتصاد  وزي��ر  أج��راه��ا  البحري، 
وغرفة  بالوزارة  ومسؤولين  البلدية  عميد 

التجارة والصناعة بالمدينة.
التقى  بالميناء  جولة  الزيارة  وشملت 
الليبية  الشركة  بإدارة  “الحويج”  خاللها 
للموانئ لمتابعة سير العمل والتنسيق بين 
عمليات  تنظيم  في  المختصة  الجهات 
المقترحات  وطرح  واالستيراد  التصدير 
التي تسهم في تطوير األداء ورفع مستوى 

التبادل التجاري.

عيسى  الله  فضل   / السيد  حضر 
لشركة  اإلدارة  لجنة  رئيس   - أحتيتة 
اإلرب��ع��اء  ي��وم  للنفط  العربي  الخليج 
بقاعة   2021 /  07 / الموافق 08 
شركة  بمقر  الرئيسية  اإلج��ت��م��اع��ات 
والسادة أعضاء لجنة اإلدارة بالشركة ، 
السيد / أشرف محمد العبار ، والسيد 
/ فرج المشاي ، والسيد / أبوبكر بن 
عامر ، والسيد / عبد المطلب صالح 
آدم ، العرض الفني المقدم من شركة 
والوقاية  البيئة  لخدمات  األم��ن  األف��ق 
من اإلشعاع الذي قدمه السيد / صالح 
أحمد بن جابر – مدير عام شركة األفق 
بحضور  بالشركة  والمختصين  اآلم��ن 
والمنسقين  المعنية  اإلدارة  م���دراء 

والمختصين بها ..
رضى   / السيد  اجتماع  ذل��ك  تلى 
الكزه – مدير إدارة الصحة السالمة 
والبيئة والسيد / عبد الباسط محيور 
عبد   / والسيد  السالمة  منسق   –
مع  البيئة  منسق   – بوزريدة  السالم 
السيد / صالح أحمد بن جابر – مدير 
والمختصين  األمن  األفق  شركة  عام 
ب��ال��ش��رك��ة ، وت����م خ���الل���ه م��ن��اق��ش��ة 
إمكانيات وقدرات شركة األفق اآلمن 
والوقاية  البيئية  الخدمات  مجال  في 

من اإلشعاع.

إعالن ميناء جليانة البحري 
ببنغازي منطقة تجارية حرة

الخليج العربي للنفط تناقش العرض 
الفني المقدم من شركة األفق األمن 
لخدمات البيئة والوقاية من اإلشعاع

رئيس لجنة العالقات الخارجية والحريات بمجلس النواب التونسي تزور الخليج العربي للنفط

وزير القتصاد والوفد المرافق له يزور شركة الخليج العربي للنفط

احتيته يستقبل العبار وبن شتوان

المؤسسة الليبية لالستثمار ووكالة الستثمار اليونانية 
تتفقان على إبرام مذكرة تفاهم في مجال الطاقة

قام السيد / فضل الله 
رئيس   – أحتيتة  عيسى 
لجنة اإلدارة للشركة يوم 
األربعاء الموافق  07 / 
07 / 2021  وبحضور 
العبار  أشرف   / السادة 
وعبد  عامر  بن  وأبوبكر 
المطلب صالح – أعضاء 
باستقبال  اإلدارة  لجنة 
ال��س��ي��دة / س��م��اح دم��ق 
– رئيس لجنة العالقات 
ال��خ��ارج��ي��ة وال��ح��ري��ات 
بمجلس النواب التونسي 
وم���راف���ق���ي���ه���ا ب��ق��اع��ة 

الرئيسية  االجتماعات 
بالشركة ، وقد تم خالل 
أفاق  مناقشة  االجتماع 
الشركات  بين  ال��ت��ع��اون 
المتخصصة  التونسية 
ف���ي م��ج��ال ال��ن��ف��ط مع 

العربي  الخليج  ش��رك��ة 
تلك  وق������درات  ل��ل��ن��ف��ط 

الشركات وإمكانياتها .
ورح�������ب ال���س���ي���د / 
ف���ض���ل ال����ل����ه ع��ي��س��ى 
لجنة  رئ��ي��س   – أحتيتة 

اإلدارة بالوفد البرلماني 
لهم  وت��م��ن��ى  ال��ت��ون��س��ي 
إقامة طيبة في بنغازي ، 
كما قدم نبذة عن شركة 
للنفط  العربي  الخليج 

ونشاطها .

استضافة  ذلك  وعلى 
ال������ش������رك������ة ب����ق����اع����ة 
الرئيسية  االجتماعات 
البرلمان  وف��د  اج��ت��م��اع 
التونسي لمسئولي قطاع 
الصحة بمدينة بنغازي .

وي����أت����ي ذل�����ك ب��ن��اء 
لجنة  رئيس  دع��وة  على 
ال����ش����ؤون ال��خ��ارج��ي��ة 
مجلس  الدولي  والتعاون 
للجنة  ال��ل��ي��ب��ي  ال���ن���واب 
ال��وف��د  ل��ل��ق��اء  اإلدارة 
زيارته  خ��الل  التونسي 

لمدينة بنغازي .

الله  / فضل  السيد  أستقبل 
لجنة  رئيس   – أحتيتة  عيسى 
العربي  الخليج  لشركة  اإلدارة 
الموافق   ال��ث��الث��اء  ي��وم  للنفط 
وزي��ر    2021  /  07  /  06
محمد   / ال��س��ي��د  االق��ت��ص��اد 
ال��ح��وي��ج وال��وف��د ال��م��راف��ق له 
والسادة / مجلس اإلدارة لغرفة 
وال��زراع��ة  والصناعة  التجارة 
 / ال��س��ادة  وب��ح��ض��ور  ببنغازي 
فرج المشاي و أبوبكر بن عامر 
وعبد المطلب صالح – أعضاء 

لجنة اإلدارة بالشركة..

وي��أت��ي ذل��ك ف��ي إط��ار زي��ارة 
لمدينة  االقتصاد  وزي��ر  معالي 
ب��ن��غ��ازي وق���د رح���ب ال��س��ي��د / 
فضل الله عيسى أحتيتة بمعالي 
ال��وزي��ر ، وق���دم ن��ب��ذة ع��ن دور 

شركة الخليج العربي للنفط في 
دعم االقتصاد الوطني وضرورة 
حتى  اإلن��ت��اج  متطلبات  توفير 
آداء  في  اإلستمرار  من  تتمكن 

دورها ..

االقتصاد  وزير  معالي  وأثنى 
على شركة الخليج العربي للنفط 
الوطني  االقتصاد  في  ودوره��ا 
دعمها  ض���رورة  على  وش���دد   ،
بتسهيل  وع��د  كما  ومساندتها 
المرتبطة  اإلج�����راءات  جميع 

بنشاطها بوزارة االقتصاد ...
ك��م��ا أش����اد ال���س���ادة رئ��ي��س 
وأع�����ض�����اء غ����رف����ة ال���ت���ج���ارة 
وال��ص��ن��اع��ة وال����زراع����ة ب���دور 
الغرفة  ومساندة  بدعم  الشركة 
بمختلف  القائمة  والمؤسسات 

المدن والمناطق بالبالد.

رفعت  ال��س��ي��د/  ق���ام 
العبار وكيل وزارة النفط 
والسيد / محمد  والغاز 
 - ش��ت��وان  ب��ن  بالقاسم 
اإلدارة  ل��ج��ن��ة  رئ���ي���س 
للنفط  م��ل��ي��ت��ة  ل��ش��رك��ة 
الخميس  ي���وم  وال���غ���از 
 2021/7/8 الموافق 
شركة  لمقر  بالحضور 
للنفط  العربي  الخليج 
ولقاء السيد / فضل الله 
رئيس   - احتيتة  عيسى 

لجنة اإلدارة للشركة 
وت�����م خ�����الل ال��ل��ق��اء 
الشركة   وض��ع  مناقشة 
وال����ص����ع����وب����ات ال���ت���ي 
تواجهها ، والتأكيد على 
وال��ت��أزر  ال��ت��ع��اون  روح 

النفطية  الشركات  بين 
فيما  للتكامل  وتعزيزا   ،

بينها .
 واشار السيد / فضل 
رئيس   - اح��ت��ي��ت��ة  ال��ل��ه 
للشركة   اإلدارة  لجنة 
يعبر  ال��ل��ق��اء  ه����ذا  أن 
الشركة  امكانيات  ع��ن 
ال��ب��ش��ري��ة وم����ا ت��زخ��ر 
استعان  ك����وادر  م��ن  ب��ه 

بمختلف  ال��ق��ط��اع  ب��ه��ا 
ال��ت��خ��ص��ص��ات ع��ل��ى مر 
ال��س��ن��ي��ن ال��م��اض��ي��ة من 
الخبرات الذين  شاركوا 
فى النهوض بالقطاع وان 
الشركة تفخر بأبنائها .

ك��م��ا أش����ار ال��س��ي��د/ 
إل��ى  ش��ت��وان  ب��ن  محمد 
أن شركة الخليج العربي 
مدرسة  تعتبر   للنفط 

والغاز  النفط  قطاع  فى 
وت�����زخ�����ر ب���ال���خ���ب���رات 
ال��ت��ي إف����ادة ال��ق��ط��اع ، 
ال��ش��رك��ة  ت����ع����اون  وأن 
الوطنية  المؤسسة  م��ع 
ل��ل��ن��ف��ط  وال���ش���رك���ات 
جبارة  وبجهود  النفطية 
م��ن��ه��ا خ���الل ال��س��ن��وات 
الماضية قد حافظ على 
وتماسكه  القطاع  وحدة 

ف��ى ظ��ل ظ���روف صعبة 
للغاية  

رفعت   / السيد  وأكد 
محمد العبار وكيل وزارة 
هذه  بأن  والغاز   النفط 
ال���زي���ارة ت��أت��ى ت��أك��ي��دا 
ل��ل��ت��ع��اون وال��ع��م��ل ب��روح 
الفريق فى قطاع النفط 
ب��ع��ي��دا ع���ن ال��ت��س��ل��ط . 
الجماعي   ال��ع��م��ل  وان 
المشترك الفاعل ما بين 
المؤسسة الوطنية للنفط  
تسعى  ما  هو  وشركاتها 
والغاز   النفط  وزارة  إليه 
وتؤكد عليه للوصول إلى 
بالقطاع  حقيقية  تنمية 
علينا  وي��ج��ب  وت��ط��وي��ره 

جميعا مراعاة ذلك.

الليبية  المؤسسة  رئيس  التقى 
األح��د،  محمود،  علي  لالستثمار 
وف����ًدا دب��ل��وم��اس��ًي��ا ي��ون��ان��ًي��ا رفيع 
ال��م��س��ت��وى، ب��رئ��اس��ة وك��ي��ل وزي��ر 
ال��خ��ارج��ي��ة ال��ي��ون��ان��ي ال��م��ك��ل��ف، 
التعاون  مناقشة  إط��ار  ف��ي  وذل��ك 
بين  االق���ت���ص���ادي واالس��ت��ث��م��اري 

البلدين.
ال��ل��ق��اء ن��اق��ش س��ب��ل وم��ج��االت 
اليونانية  الشركات  بين  الشراكة 
اليونانية  االس��ت��ث��م��ار  وك��ال��ة  عبر 

.””Greece Enterprise
هذا وقد أبدت المؤسسة الليبية 

ل��الس��ت��ث��م��ار رغ��ب��ت��ه��ا ف��ي دراس���ة 
ال���ف���رص االس��ت��ث��م��اري��ة ال��م��ت��اح��ة 
المساهمة  وأيضاً  اليونان،  بدولة 
اليونانية  الشركات  استجالب  في 
للدخول في استثمارات داخل ليبيا.

م���ن ج��ان��ب��ه، أك���د وك��ي��ل وزي���ر 
بالده  استعداد  اليوناني  الخارجية 
استثمارية  ش��راك��ة  ف��ي  ل��ل��دخ��ول 
لالستثمار  الليبية  المؤسسة  م��ع 

وشركاتها التابعة.
توقيع  ع��ل��ى  ال��ج��ان��ب��ان  وات��ف��ق 
مذكرة تفاهم في مجال الطاقة، ال 

سيّما في مجال الطاقة البديلة.
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بلديات

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ُيشارك في الجتماع األول للمجلس األعلى لإلدارة المحلية

فضل الله كمش: يتابع أعمال صيانة تحليه سوسة ويؤكد توفير كل المستلزمات والمعدات المطلوبة

استالم المبنى الجديد لمكتبة ليونيسكو بالشراكة المحلية مع بلدية سبها

"بلدي جالو" يلتقي بأعضاء غرفة التجارة والصناعة ببنغازي"

الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  بحضور 
السيد/م. عبدالحميد الدبيبة والنائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء السيد /حسين عطية 
رمضان  السيد  الثاني  والنائب  القطراني 
بدر   / السيد  المحلي  الحكم  ووزير  بوجناح 
التخطيط،  المالية،  وزراء  التومي  ال��دي��ن 
والتعمير،  اإلس��ك��ان  وال��ت��ج��ارة،  االق��ت��ص��اد 

ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعمداء 
التسييري  المجلس  رئيس  ش��ارك  البلديات 
عمران  الصقر  ال��س��ي��د/م.  بنغازي  لبلدية 
بوجواري في االجتماع األول للمجلس األعلى 
لإلدارة المحلية الذي ُعقد في مدينة طرابلس 
بمخصصات  البلديات  دعم  ُسبل  لُمناقشة 
المحلية  اإلي���رادات  من  وتمكينها    ، مالية 

اإلس��ك��ان  وزارة  م��ن  االخ��ت��ص��اص��ات  ون��ق��ل 
وأعمال  المحلي  الحكم  وزارة  إلى  والتعمير 
والعديد  المحلية  والخدمات  العامة  النظافة 

من المواضيع التي تهم الشأن المحلي .
األعلى  المجلس  ان��ع��ق��اد  ويستمر  ه��ذا 
ُع��م��داء  ك��اف��ة  ب��ُم��ش��ارك��ة  المحلية  ل����إلدارة 

البلديات .

الفرع  رئ��ي��س  للسيد 
البلدي شحات فضل الله 
الصيانة  ألعمال  كمش 
تحليه  ت��ش��ه��ده��ا  ال��ت��ي 
الفترة  ه��ذه  في  سوسة 
وبتوفير كل المستلزمات 
المطلوبة  وال���م���ع���دات 
السيد  ويؤكد  للتشغيل، 
ال����ف����رع م��ن  رئ���ي���س   /
المباشر  تواصله  خالل 
مع المهندسين العاملين 
أع��م��ال  أن  ب��ال��ن��ح��ل��ي��ة 
علي  مستمرة  الصيانة 
بالرغم من  وس��اق  ق��دم 
الطقس  ظ���روف  ق��س��وة 

الحرارة  درج��ة  وارت��ف��اع 
وأعمال  األي��ام  هذه  في 
تحت  والتركيب  اللحام 
المهندسين  ت��وص��ي��ات 

الصحيحة  ب��ال��ط��ري��ق��ة 
والمطلوبة .

 / السيد  أضاف  كما 
رئيس الفرع بتأكيده علي 

المتطلبات  جميع  توفير 
والمعدات ويطمئن أهلنا 
في سوسة - شحات - 
المناطق  وك��ل  البيضاء 

التي تصلها مياه التحلية 
ب�����أن وص������ول ال��م��ي��اه 
اق��رب وقت  سيكون في 

ممكن.

لبلدية سبها  البلدي  المجلس  استلم 
ليونيسكو  لمكتبة  ال��ج��دي��د  ال��م��ب��ن��ى 
أعضاء  ال��س��ادة  ف��ي  متمثال  الثقافية 
ال��م��ج��ل��س ال���ب���ل���دي وم����دي����ر م��ك��ت��ب 
المشروعات بالبلدية ومندوب التواصل 
والمحلية  الدولية  للمنظمات  والتنسيق 
بالبلدية ، حيث تم تنفيذ هذا المشروع 
بواسطة صندوق األمم المتحدة اإلنمائي 
المحلية  بالشراكة   UNDP Libya
وبالشراكة  سبها  البلدي  المجلس  مع 
ليبيا  ف���زان  منظمة  م��ع  المجتمعية 
 ،  Fezzan Libya Organisation
في  المشروع  هذا  تنفيذ  في  البدء  تم 

نوفمبر 2019 والذي يتكون من مبنى 
الغرف  من  عدد  على  يحتوي  بطابقين 
تم  وم��واص��ف��ات  بمعايير  وال��ق��اع��ات 
وضعها بالتنسيق مع إدارة المكتبة كما 
تعمل  خارجية  بإنارة  المبنى  تزويد  تم 

بالطاقة الشمسية . 
إن المجلس البلدي سبها يدعم كافة 
من  التي  التنموية  واألنشطة  المشاريع 
اختالف  بالمدينة على  النهوض  شأنها 
ال��م��ج��االت ك��م��ا ن��ش��ك��ر ك��ل ال��ش��رك��اء 
المحليين والدوليين على دورهم الفاعل 
التحتية  البنية  تطوير  في  والمستمر 

داخل المدينة .

التجارة  ُعقد بمقر غرفة 
بنغازي  والزراعة  والصناعة 
سبل  لبحث  موّسع  اجتماع 
التمور  ت��ج��ارة  وتنمية  دع��م 
وذلك بحضور السيد احمد 
عضو  ال��ش��ح��ات��ي  ص���ال���ح 
ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ورئ���س 
واالق��ت��ص��اد  التنمية  لجنه 
واالس���ت���ث���م���ار ب��ال��م��ج��ل��س  
وع��ض��و ال��م��ج��ل��س ال��س��ي��دة 
بعض  رفقة  شحات  مبروكة 
ال���م���زارع���ي���ن وال��م��ه��ت��م��ي��ن 
ب��ال��ت��م��ور م���ن ب��ل��دي��ة ج��ال��و 
وب��ل��دي��ة أوج���ل���ة ج���اء ه��ذا 
االجتماع بناًء على دعوة من 
تحركات  رؤي��ة  بعد  الغرفة 
من  جالو  البلدي  المجلس 
التمور  تسويق  دع��م  ناحية 
ومن جهتها أشادت  خارجياً 

الغرفة بهذه الجهود ووعدت 
السبل  ك��اف��ة  عبر  بدعمها 
ال��م��ت��اح��ة ك��م��ا ت���م خ��الل 
التنسيق  ب��ح��ث  االج��ت��م��اع 
ستعقده  ال����ذي  بالملتقى 
من  لفيف  بحضور  الغرفة 
لفتح  األعمال  ورواد  التجار 
األفاق للتمور  ألخذ حصتها 
من التسويق محلياً ودولياً .

وك�������������ان م��������ن ض���م���ن 
ال���ح���ض���ور م���رك���ز أع��م��ال 
الوطني  بالبرنامج  بنغازي 
ل���ل���م���ش���روع���ات ال��ص��غ��رى 
وال��م��ت��وس��ط��ة وال����ذي اب��دي 
لتقديم  ال���ت���ام  اس���ت���ع���داده 
ال��دع��م ال��ف��ن��ي م��ن ت��دري��ب 
ف��ى م��ج��ال ري����ادة األع��م��ال 
وإع���داد دراس���ات ال��ج��دوى 

االقتصادية.

إشراف : سعيد الصيد

التقى عميد بلدية بني وليد الدكتور " 
يونس لعزوزي " السيد المهندس " جمال 
الليبية  للشركة  العام  المدير   " الجويلي 
للمطاحن واألعالف في مكتبة بالعاصمة 

طرابلس .
ال�����ل�����ق�����اء ج�����اء 
ومناقشة  للتشاور 
وم���ع���ال���ج���ة ب��ع��ض 
وتقديم  المختنقات 
واإلمكانيات  الدعم 
بني  لبلدية  الالزمة 

وليد .
اس��ت��ع��داده  أب���دا   " الجويلي   " بينما 
يد  وم��د  ول��ي��د  بني  بلدية  م��ع  للوقوف 
التعاون وتقديم كافة المتطلبات وتحقيق 
احتياجات المستهلك ، وفي ختام اللقاء 
 ، وليد  بني  بلدية  منح  على  االتفاق  تم 
دورات تدريبية مهنية من خالل البرنامج 

التدريبي الذي تطلقه الشركة .

رئيس  بوالخطابية  هاشم  ف��رج  السيد 
المجلس التسييري لبلدية طبرق وبرفقته 
ع����ض����و ال���م���ج���ل���س 
بوطابونة  عبدالكريم 
ن��ص��ر  ال���م���ه���ن���دس  و 
ش�����رح ال����ب����ال م��دي��ر 
م��ك��ت��ب ال��م��ش��روع��ات 
بعض  م���ع  ي��ج��ت��م��ع��وا 
من  البلديات  ع��م��داء 
لمناقشة  الليبي  والجنوب  والغرب  الشرق 
التي  األم��ور  وبعض  البلديات  احتياجات 
جلسة  ف��ي  لمناقشتها  بلدياتهم  تخص 
المحلي  الحكم  وزير  معالي  مع  االجتماع 

السيد بدر الدين التومي.

عميد بلدية بني وليد يلتقي بمدير عام 
الشركة الليبية للمطاحن واألعالف

بوالخطابية :
يجتمع بعمداء البلديات الشرق والغرب 
والجنوب الليبي لمناقشة احتياجاتهم 



اجتماع تقابلي لهيئة السالمة الوطنية وبلدية غ�������ات

محمد الخبولى : يبحث مع مدير الخدمات الطبية بسرت 
نواقص التطعيمات واألدوية

سعد عبد الرسول : يجتمع برئيس مركز الحرس البلدي 
الكفرة لمناقشة وضع محالت بيع اللحوم  و تسهيل  عملها 

هيئة  رئيس  الس��يد   عقد 
المكلف  ال��وط��ن��ي��ة  ال��س��الم��ة 
ع��م��������ي��د ام��ح��م��د م��������خ��ت��ار"  
اليوم  ظهر  تقابلينا  اجتماعاً  
بديوان الهيئة مع السيد عمي��د 
بل���دية غ���ات الدكت����ور موس��ي 
الخير  والدكتور/  السن���وسي 
بمجلس  م��س��ت��ش��ار  ص���ال���ح. 
النواب. والسيد/ق���درى احمد 
المجلس  ع��ض��و  ال��س��ن��وس��ي. 
ال��ب��ل��دي. وب��ح��ض��ور ع���دد من 
وال��م��ك��ات��ب  االدارات  م����دراء 

بالهيئة وهم:

عقيد ثائر الشهاوى .. رئيس 
مكتب العالقات واالعالم

عقيد سالم العاب���د .. مدير 
مركز التدريب والتطوير

مقدم عمران جمعة .. رئيس 

مكتب شؤون الهيئ�����ة
م��ق��دم اش���رف اب��وش��ي��ت��ه .. 

مدير ادارة الشؤون المالية
 .. ال��غ��اوى  محمد  النقيب 

رئيس مكتب التعاون الدولي

 .. القماطى  رض��ا  االس��ت��اذ 
رئيس مكتب الشؤون القانونية

التقابلى  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ت��م 
م��ن��اق��ش��ة واس���ت���ع���راض ع��دد 
م��ن ال��م��ط��ال��ب واالح��ت��ي��اج��ات 
ال����ض����روري����ة ال������ذى ي��ت��ط��ل��ب 
السالمة  هيئة  بقسم  توافرها 
البلدية  ل��دع��م  غ��ات  الوطنية 
ومدى احتياجاتها الى خدمات 
الدفاع المدني واالنقاذ إلنجاح  
س��ي��ر ال��ع��م��ل خ��دم��ة ل��ل��وط��ن 
حماية  اج���ل  م��ن  وال��م��واط��ن 

االرواح والممتلكات. 

التقى رئيس جهاز االمداد الطبي بوزارة 
الصحة د محمد الخبولى بمكتبه مع عميد 
بلدي  وعضو  المعداني  مختار  سرت  بلدية 
سرت غيث اوحيدة و مدير الخدمات الطبية 
خاللها  وت��م   ، ابوشامخة  هانبيال  س��رت 
مناقشة نواقص بلدية سرت في التطعيمات 
المزمنة  ل��إلم��راض  المختلفة  واألدوي�����ة 
وخ���الل االج��ت��م��اع أج���ري رئ��ي��س اإلم���داد 
الوسطي  المنطقة  أم��داد  مدير  مع  اتصال 
احمد عوض ويتفق معه علي استالم شحنة 
بلدية سرت من التطعيمات االجبارية والتي 
منها التطعيم الخماسي والسداسي والبولي 
السكر  أدوية  إلي  إضافة  الرئوي  والتطعيم 
في  القادم  األسبوع  منتصف  ستكون  والتي 

سرت 
حاجه  س��رت  بلدية  عميد  السيد  وأك��د 

البلدية الي استمرار انسياب االدوية بشكل 
وتم  سرت  الي  الطبي  اإلم��داد  من  مباشر 
التواصل مع د اغزيل مدير اإلمداد الطبي 
والذي  الطبي  اإلمداد  لجنة  بنغازي وعضو 
قسم  مشغالت  توفير  علي  معه  االتفاق  تم 

الكلي بمستشفي ابن سيناء بشكل عاجل 
ان  سرت  في  المواطنين  كافة  نفيد  كما 

مستشفي ابن سيناء استلم شحنه مشغالت 
وان  الوسطي  الطبي  اإلم���داد  م��ن  معامل 
مايتم  ك��ل  مباشر  بشكل  ستتابع  البلدية 

استالمه من مخازن اإلمداد
 الشكر كل الشكر لوزير الصحة د الزناتي 
ورئيس اإلمداد د الخبولي لرفع المعاناة عن 

أهالي سرت .

عقد السيد وكيل الديوان م. سعد عبدالرسول 
رئيس  السيد  من  كال  بمكتبه ضم  اجتماعا   ،
ومدير  المدينة  الكفرة  البلدي  الحرس  مركز 
بالكفرة  واألغذية  األدوي��ة  على  الرقابة  مركز 

بالكفرة  الحيوانية  الصحة  مكتب  م��دي��ر   -
ومدير مكتب اإلصحاح البيئي بالبلدية ، وذلك 
لمناقشة وضع السلخانات ومحالت بيع اللحوم 
األجهزة  ودور  بالبلدية   الخضروات  وس��وق 

المذكورة فيها ومتابعتها ووضع الحلول لتسهيل  
النقاط  من  عدة  على  االتفاق  تم  وقد  عملها 
وسالمة  صحة  على  المحافظة   تستهدف 

المواطن الكريم
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بترون  صالح  فضيلة  السيدة  قامت 
البلدي  بالمجلس  المرأة  ش��ؤون  عضو 
والشؤون  الزكاة  لمكتب  بزيارة  أوجلة 
اإلسالمية بهدف متابعة بعض القضايا 

المتعلقة بالمرأة.
ح��ي��ث ك��ان 
استقبالها  في 
السيد محمود 
مدير  جبريل 
ال��������ش��������ؤون 
اإلداري����������������ة 
وال����م����ال����ي����ة 
ب�����م�����ك�����ت�����ب 

اإلسالمية  وال��ش��ؤون  ال��زك��اة  ص��ن��دوق 
أوجلة.

وج���اء اج��ت��م��اع عضو ش���ؤون ال��م��رأة 
مع مكتب صندوق الزكاة لتقديم قائمة 
المطابقة  ال���ح���االت  لبعض  ب��أس��م��اء 
للشروط من النسوة والتي أشرفت على 
بترون لصرف  السيدة فضيلة  إعدادها 
صندوق  مكتب  قبل  م��ن  لهن  إع��ان��ات 

الزكاة أوجلة.
سلسلة  ضمن  االجتماع  ه��ذا  ويأتي 
فضيلة  األس��ت��اذة  تعقدها  اجتماعات 
بالمجلس  ال��م��رأة  ش��ؤون  عضو  بترون 
القطاعات  مختلف  مع  أوجلة  البلدي 
نطاق  داخ���ل  الحكومية  وال��م��ؤس��س��ات 
ال��م��رأة  قضايا  ك��اف��ة  لمتابعة  البلدية 
بشكل عام وشريحة المطلقات واألرامل 
والنساء الليبيات المتزوجات من أجانب 
وال��ن��س��اء األج��ن��ب��ي��ات ال��م��ت��ج��وزات من 

ليبيين بشكل خاص.

عضو شؤون المرأة في زيارة 
لمكتب صندوق الزكاة ب� أوجلة
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وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية تزور دار الكتب والوثائق القومية في القاهرة

وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية تلتقي عدد من الناشرين الليبيين

الحل الخيالي لمشكالتنا....!!    مأزق حفلة ليبيا الفكري....!!
وجهة نظر في عرض حفلة ليبيا المسرحي....

مبروكة  االس��ت��اذة  ق��ام��ت 
الثقافة  وزي��رة  عثمان  توغي 
الثالثاء  المعرفية،  والتنمية 
ب��زي��ارة  2021م،  يوليو   6
ل�����دار ال���ك���ت���ب  وال���وث���ائ���ق 
ال���م���ص���ري���ة ب���ب���اب ال��خ��ل��ق 
بالعاصمة المصرية القاهرة 
وكان في استقبالها بالدار 
الدكتورة نيفين محمد موسي 
الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس 
العامة لدار الكتب والوثائق، 
المسؤولين  كبار  من  وع��دد 
ب����ال����دار، وأل���ق���ى ال��دك��ت��ور 
اشرف قادوش رئيس االدارة 
دار  على  ال��ض��وء  المركزية 
الكتب التاريخية والتي يزيد 

وما  ع��ام  مائة  على  عمرها 
شهدته من تطور.

السيدة  ق��ام��ت  ذل��ك  بعد 

دار  رئيس  يرافقها  ال��وزي��رة 
القومية  وال��وث��ائ��ق  ال��ك��ت��ب 
ب��ج��ول��ة ش��م��ل��ت ال��م��ك��ت��ب��ة، 

ومتحف دار الكتب المصرية 
ال����ذي ي��ض��م م��ج��م��وع��ة من 
الكتب  دار  مقتنيات  أن���در 
م���ن م��خ��ط��وط��ات ووث���ائ���ق 
ال��ق��ي��م��ة  ذات  وال���ع���م���الت 
واستمعت  ال��ه��ام��ة،  األث��ري��ة 
تفصيلي  ل���ش���رح  خ��الل��ه��ا 

لمحتويات المتحف.
ال��وزي��رة   السيدة  وع��بَّ��رت 
الصرح  بهذا  اعجابها  ع��ن 
الثقافي الهام لما يحتويه من 

كنوز ثقافية.
سلمت  اللقاء،  نهاية  وفي 
درع  محمد  نيفين  الدكتورة 
من  ومجموعة  الكتب  دار 

اصداراتها للسيدة الوزيرة.

والتنمية  الثقافة  وزيرة  التقت 
المعرفية، االستاذة مبروكة توغي 
ي��ول��ي��و2021،   5 االثنين  ي��وم   ،
النشر  دور  رؤس����اء  م��ن  ع����دًدا 
معرض  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ة  الليبية 

القاهرة الدولي للكتاب.
ت���م خ����الل ال��ل��ق��اء ال��ت��ب��اح��ث 
وسبل  النشر  دور  مشاكل  ح��ول 
دعم  إمكانية  وم���دي  ع��الج��ه��ا، 
في  الليبية  النشر  دور  ال���وزارة 
الدولية  بالمعارض  المشاركة 
وتعزيز التعاون بين وزارة الثقافة 
ودورالنشر  المعرفية،  والتنمية 
وتوزيع  تبادل  مجال  في  الليبية 

الكتاب .
اللقاء  خالل  الناشرون  وطرح 
المتعلقة  القضايا  م��ن  العديد 

بالمشاركة بالمعرض
م���ن ج��ه��ت��ه��ا أث��ن��ت األس���ت���اذة 
م��ب��روك��ة وزي�����رة ال��ث��ق��اف��ة على 
الجهود التي تقوم بها دور النشر 
في صناعة الكتاب الليبي ونشره 
في الداخل والخارج، وأكدت على 
أهمية الكتاب في تحقيق التنمية 
كافة  بتذليل  ووع��دت  المعرفية، 
الصعوبات المتعلقة بنشر الكتاب 
ف��ي ال��داخ��ل وال��خ��ارج، وتسهيل 

مهمة الناشرين والتعاون معهم.

■ بقلم : أحمد الحسين التهامي...
والفنية  الفكرية  القضايا  الكثير من  1.ثمة 
أيضا  ثمة  و  ؛  ليبيا  يثيرها عرض حفلة  التي 
اتحدث  ان  ؛ وقد اخترت مسبقا  قضايا فنية 
ضمن اطار ربط الفكري بالفني ... قصدا ... 
مستجدا  بحثا  الفن  منظرو  ادعى  2.مهما 
عن مقاربة للفن بعيدا عن المحاكاة االرسطية 
الشخصي  اع��ت��ق��ادي  ف��ي  ان��ه��م  اال  القديمة 
سيعودون اليها مرغمين ...! صحيح أيضا من 
جهة أخرى انه ال توجد محاكاة كاملة   وال تامة 
وال حتى حرفية   ... ؛ لكن المحاكاة كامنة حتى 
في أعماق عمل كغرنديزر مثال او القط والفار  
او االعمال التي تتحدث عن سفن الفضاء او 
عدنان ولينا مثال ...اي في اعمال يغلب عليها 

انها خيالية وليست محاكاة خالصة .
3.فالمحاكاة تشكل الية للمقاربة أي للتمثل 
يشاهده  ما  بين  للتقريب  محاولة  ؛  والفهم  
الركح وما شاهده وخاضه وعرفه  المرء على 
اثناء فترات حياته مهما كانت حياته محدودة 
؛ فالشخص العادي يعتقد تلقائيا ان كل الكون 
ت��دور حوله هو حول حياته هو ال  واالح��داث 
غير ؛ وان كل االحاديث تجري حول شخصيته 
منتبه  غير  بانه  تظاهر  لو  حتى  وهو   .... هو 
لما يجري حوله فانه يسال نفسه هل يتحدثون 
عني  ؟! هل ثمة عيب في منظري؟! هل وهل 
الخ ...! فكيف تريد لهذا المتفرج العادي ذي 
الثقافة المحدودة والتعليم المحدود ان يشاهد 
دون  امامه  اركح  على  يجري  مسرحيا  عرضا 
؟!...ان��ه  يعيشه هو  بما  له صلة  ان  يعتقد  ان 
ال يملك ما يقيس به ما يشاهده اال ما سبق 

ومر به .
اجتهد  حال  في  قائم  السابق  االعتبار   .4
عن  بعيدا  والعرض  النص  تغريب  في  الكاتب 

الحياة اليومية العادية للمتفرج ؛ فكيف يكون 
الحال والنص يتعمد االتكاء على حياة المتفرج 

اليومية إلجراء اتصال ناجح بالمتفرج ؟!!
–والتي  جدا  الخاصة  الصيغة  هذه  5.م��ن 
سيتبين انها ليست خاصة الحقا – انطلق نص 
يلتقي  التي  المساحة  هذه  من  ؛  ليبيا   حفلة 
فيها المتفرج المواطن بحياته ذاتها معروضة 
رمزي  اط��ار  في  ليناقش  الركح  على  هي  كما 
محدود أزمات ليبيا التي تعيش حربا أهلية ؛ 
او  أخرى شبيهة  الخشبة حربا  فاندلعت على 

هكذا افترض المؤلف .
6. ومع ابتعاد فرج عبدالكريم النجم الالمع 
في الكوميديا الليبية عن شخصية بوذراع التي 
اللصيقة  التجارية  العالمة  يشبه  م��ا  تشكل 
بشخص فرج عبدالكريم ؛ حيث ترك لرياض 
؛  منها  تقترب  شخصية  ي��ؤدي  ان  التاورغي 
وهو  )ل��وزة(  يدعوها  السابق  في  ري��اض  ك��ان 
ان  اال  الثقافة..؛  قليل  الشعبي  الصايع  نمط  
الضحك لم ينقطع في القاعة ولو لثالث دقائق 
متواصلة خاصة في الفصول األولى ؛)االظالم 
نجاح  مؤشر  وه��ذا  الفاصل(؛  دور  لعب  فقط 
مؤكد ألي عمل كوميدي ؛ فليس من الميسور 
اض��ح��اك ال��ج��م��ه��ور ب��ه��ذا ال��ك��م ال��ه��ائ��ل من 

نجاح ألي  مؤشر  ...!وهو  المتواصل  الضحك 
اكتساب  لم ينجح في  عمل كوميدي حتى ولو 
ليبيا  حفلة  العرض  وفي  بالك  فما  ؛  العقول 
الليبي  للعقل  اعتباره تحديا  يمكن  الكثير مما 
صيغة  انها  اق��ل  ال��م  ؟!!...  لقضاياه  ونقاشا 

خاصة ..! 
6.وم���ع ذل��ك ظ��ل ي��راودن��ي ط��وال العرض 
هل  ؛  األهمية  غاية  في  ان��ه  اعتقدت  س��ؤال 
محاكاة  م��ن  ليبيا  حفلة  ع��رض  ن��ص  تمكن 
واقعنا الليبي فعال ؟!هل المجموعات المتقاتلة 
حاكت  العرض  في  المتنافسة  والمجموعات 

اختها الواقعية ؟!
هل  ؟!  صياعنا  انفسهم  ه��م  الصياع  ه��ل 
في  نشاهدهم  م��ن  انفسهم  ه��م  المتدينون 
مناسبة  مجموعة  كل  اه��داف  هل  ؟!  ال��واق��ع 
الهداف وأداء اختها المجموعة الحقيقية في 

الواقع الليبي اليوم؟!!
في اعتقادي انه ثمة نقص مؤكد ...!

ينجحا  لم  والعرض  النص  ان  اعتقادي  في 
في المحاكاة الدقيقة ...!

انهاء  يريدون  كانوا  ليبيا  في  فالمتدينون 
اللعبة تماما وليس حتى مجرد ان يستولوا على 
ولذلك   ... فقط  والمباراة  الملعب  او  الحفل 

الدينية  ال��ن��ص��وص  رف��ق��ة  التفجيرات  ك��ان��ت 
المحرفة وسيلتهم في الصراع ؛ ان تساوي بين 
وان  دينية  لتنظيمات  أفكار  وبين  صياع  شلة 
المستوى  نفس  على  يقفان  االثنين  ان  تعتبر 
بدعوى حيادك او نزاهتك او خوفا من فقدانك 
فكرتك  يجعل  ال  ذلك  كل  ؛  المتدين  للجمهور 
في  خلال  يفرض  بل  الواقعي  ألصلها  مقاربة 
الى  بعده  تضطر  الدرامية  المعالجة  منطق 
الغاء الخصومة بدال عن حلها ؛ وهذا بالضبط 
ما حدث ... ثم القفز الى مشهد يجمع الجميع 
الصورة  نفس  أي   ... مشكالت  ودون  بحب 
الوردية لليبيا التي يحب فيها الجميع الجميع 
انها  فيها  يقال  ما  اقل  ....! صورة  تعب  دون 
ليست اإل      نتاج عقل رومانسي ال يستطيع 
موهوم  بديل  إلنتاج  ويسعى  الحقائق  مواجهة 

يغرق نفسه فيه بدال عن الحقيقة ...!
7.وحتى في حالة القبول بإنتاج واقع وهمي 
بديل كان يجب ان يستثمر حضور نقيب فناني 
بنغازي المعنوي سالم عيسى للوصول تدريجيا 
المفترض باعتباره ))العاقلة((  الى هذا الحل 
ع��ادي  ط��ام��ع  م��ج��رد  كغيره  اعتبر  لكنه   ...

اخر...!
الشباب؛  فرق  بين  المعركة  نشوب  بعد   .8
جاءت الجلسة األخيرة في الميدان لتنقل الينا 
الكلمات  عبر  نصه  نهاية  تجاه  المؤلف  حيرة 
الممتاز  الممثل  ساقها  التي  المعاني  المكررة 
جمال  صديقه  بها  مقاطعا  الفاضلي  خالد 
فوزي )فرج( دون ان تنجح المناقشة في شيء 
سوى إيقاف سيل الضحك وإيقاف رتم الحركة 

تعبيرا عن وقوع ازمة ما ...
فكمية  ناجحا  ال��ع��رض  يبقى  ذل��ك  م��ع   .9
خيالية  ال��ق��اع��ة  ف��ي  اطلقها  ال��ت��ي  الضحك 

فعال..!!

قامت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية 
والوفد  عثمان  توغي  مبروكة  االس��ت��اذة 
المرافق لها يوم األحد 4 يونيو 2021، 
بزيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية 
بالعاصمة المصرية القاهرة، على هامش 
في  للمشاركة  لمصر  الحالية  زي��ارت��ه��ا 
للكتاب  الدولي  القاهرة  معرض  فعاليات 

في دورتها 52.
وت��ج��ول��ت االس���ت���اذة م��ب��روك��ة وال��وف��د 
ال��م��راف��ق ب��رف��ق��ة ال��دك��ت��ور أح��م��د غنيم 
على  المتحف  لهيئة  التنفيذي  الرئيس 
يحتويه  ما  على  لالطالع  المتحف  أروق��ة 
التاريخية  الحقب  تمثل  معروضات  من 

العديدة لمصر .
وفي نهاية الجولة وقعت السيدة الوزيرة 
للمتحف،  الشرفي  ال��زي��ارات  سجل  ف��ي 
من  شاهدته  بما  أعجابها  عن  وأع��رب��ت 
بتلك  سعادتها  عن  وعبرت  أث��ري��ة،  كنوز 
الجولة التي أطلعتها على جوانب مختلفة 

من تاريخ الحضارة المصرية.

وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية تزور 
المتحف القومي للحضارة المصرية
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كنقطة آخر الكالم

 كيف ُتقنعُه

كنت أظنني 
إنسانيًا كشيء ليس نحن 

غريقًا كسمكة في كوب ماء
أنيقًا  كأدوات الجراحة

طيبًا كتفاحة بياض الثلج 
حساسًا 

فوجدتني
مضطربًا كقطعتي مغناطيس 

لذيذًا كقطعة سكر في فِم مريض 
الُسّكري

جارحًا كمشرط ملّوث
شفافًا مثل كيٍس ضار بالبيئة 
مهمشًا أكثر من الهامش نفسه 

ومن جنوب أي دولة عربية
لذا صرت 

أتألُم مثل زنبرك كان مستقيما 
وغاضبًا كفأِس عامِل المزرعة 

قاسيًا كمنشار أبي 
سيئًا مثل مسمار َصِدئ 
حزينًا مثل إبرة منسية 
حادًا مثل ِمْنَجل عمتي 

عميقًا مثل سكين
ألنتهي

مظلمًا كنقطة آخر الكالم ..

وَمن عاش ُعمرُه في قريتِه..
ُمعتقدًا أن الحياة

تنتهي بحدودها..

ُمتعصبًا لقبيلتِه..
واهمًا أن ُكل الفخِر

في تاريخ ها..
ال يعلُم عن دينِه إال

صياُم شهٍر
وخمُس صلواٍت

وما يرويِه
شيخ العشيرِة من فتاوى..

ُيغازل محبوبتُه قائال:
ِل�� وجهك نوٌر ساحٌر..

كالقمِر 
أو أشدُّ توهجًا

من عاش ُعمره هكذا..
ُمتلقيًا..

كيف ُتقنعُه 
أن الحياة كواكٌب ومجرات،

أنها بال حدود..!
وأن الفخر بالماضي

ال يبني ُمستقباًل ُمشرقًا..!
وأن الدين أعمق وأعظم

من أن ُيختزل في شيخ..!
وكيف ُتقنعُه

أن القمر ُمجرُد ُصخوٍر معتمة،
ونورُه انعكاٌس لشمس النهار..!

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

■ بقلم : سمية األوجلي

 ل تصل 

سيداتي

■ بقلم : منال بوشعالة

■ بقلم :مالك ناصر

ال تصل ..
تمهل

الباب الذي اقفلته بعدك
اشعر خلفه بالبرد

ال ادري َمْن ِمّنا اصبح في الخارج
ِامشي بأرجل ضيقة

كي ال تصل
ورايك قدمَيّ يشاركاِن ترابك

يغلباِن خطاك
كي اصل

خلفك صوتي كبير
ينادي بطوله

عاريًا يركٌض في الهواء
موجوٌع صوتي

هذا منك
توٌت على جسدي ينضج

انثى على مسافة رجل
في قلبي

كلما حاولت انقاذه
تلونت يدي باالحمر

ِاغرق
ال اريد يدان تعيشان من اجلك

التقط نظراتك من مخيلتي
اثر شفاهك المحروق

نبضك المعلق كالساعة
يربكني

هذه هي المصيبة
أقف

لم أعد أرى خطواتك.

العزلة، وعدم اكتراثي بما  تستهويني 
أجلس  الجميع،  ح��ي��وات  ف��ي  يجري 
النساء  من  الكثير  مع  أتناقش  وحدي 

بداخلي 
صف  ف��ي  ت��ك��ون  م��ا  دوم���ا  العاطفية 
أنهي  أب��دا  يناصرها  أحد  وال  وحدها 
النزاعات فيما بينهن بقول ال للجميع 
ولكن سرعان ما يحدث أخر بعد بضع 
دقائق وهذا أمر أزلي ال يمكن الخالص 

منه كمرض مزمن لم يخترع له دواء 
تحب  ج���دا  ص��ب��ورة  واح����دة  بينهن 
الرتابة وطقوس األشياء قبل حدوثها 
الطائشة  لها  التضاد  ه��ن��اك  بينما 
إنها  المتعبة عديمة األمل  العشوائية 
األحيان  أغلب  في  ليال  حاضرة  تكون 
تجعل مني دمية منزعجة من االشيء 
وتكون هي في قمة السلطة تضع رجال 

على رجل وتتأمل ماذا أفعل في الخارج 
عبر مقلتاي 

تناديني في الظهيرة واحدة متفلسفة 
طيلة  العربية  اللغة  ارت����داء  تحب 
سائر  في  تتحرك  نهمة  قارئة  حياتها 
تستحق  جملة  أسمع  عندما  جسدي 
فاخر  نصا  منها  وأخ��رج  بها  اتغلغل  أن 
لي  تهمس  ث��م  أذن��ي  ف��ي  وتقف  تأتي 
أعتقد  الظهور  قليلة  ولكنها  بالنص 
أنها تحب الحزن ترافقني به لن أقول 
كظلي ألن احتمال وجودي في الضوء 
وارد.. ترافقني كيد لي قوية في وقت 

الشدائد 
الحاجة  أوج  تكتب نصوصا سعيدة في 

للبكاء ذكية في العزاء
لديها حيل لذيذة للمواساة..

الغاضبة منهن سريعة االنطفاء  لطالما 

تختفي  ما  سرعان  كاذبة  بأنها  نعتها 
جاءت  لطالما  الواجهة  في  وتتركني 

الهادئة لتصلح ما فعلته الغاضبة 
أم  أس��م  لها  أجعل  لم  واح��دة  تأتيني 

صفة 
التجمعات  تحب  ال  الجالء  تريد  إنها 

بيتوتية طاغية في الغالب 
تموت من السخرية على عقول النساء 
في  وأساليبهن  أفكارهن  تعجبها  ال 
وتجد  ي��وم  ي��أت��ي  أن  تخشى  الحياة 
تحب  أخ��رى  فتأتيها  إحداهن  نفسها 
بي  وتأخذ  السخرية  من  تحذرها  الله 

للصالة 
جدار  خلف  الكثيرات  هناك  والزال��ت 

بشري يدعى أنا

■ بقلم : علي المنصوري أعلن انسحابي 

؛   " وهمه  اليأس   " مني  يتمكن  أن  قبل  انسحابي  أعلن 
سأخالف العهد الذي صدر مني إلى قلبي وعقلي  قبل 

أن نسكن بعضنا البعض وعديني سحابة ومرت "    ..
ألملم أغطية البالستيك والُنحاس واأللومنيوم لبيعها  
خلفه  تركها  التي  واألل��غ��ام   منزلنا  لركام  ،ُمتفاديا 
العدوان ، باحثا على ُفتات من الحديد  ، أتجنب أشالء 
من  مرمي  ُخبز  من  حولهم  ما  وأج��م��ع   المتسوليين 
حديثي النعمة لعله ُيباع في " سوق الجمعة " ال عليِك 

فهو رزق لمن هم مثلي  ..

خالل  من  طفولتي  في  إال  الُفسحة  أعرف  ال  الذي  أنا 
درس التعبير عندما  كان الحديث عن فصل الربيع  أو 

عند سؤال
األستاذ أين قضيتم عطلة نصف السنة 

ُمجيبا أحد أبناء المسؤولين في " شرم الشيخ "
، ألني منشغل تماما في جمع المال لبناء سقف المنزل 

آنذاك   ..
التقرب  حاول  حين  الفارغ  جيبه  أمامه  وقف  الذي  أنا 

منك ..
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ليبيا والعامل

النائب العام ومنظمة األمم المتحدة يستعرضان عمل البعثة في ليبيا

اتفاق ليبي تونسي على تشديد اإلجراءات الوقائية بمعبر رأس اجدير

مباحثات لتفعيل اتفاقيات بين ليبيا والجزائر في قطاع العمل والتأهيل

 وزارة الخارجية الروسية:

وجود عسكريين أجانب في ليبيا بأنه من أكبر المشاكل

لخارجية الروسية: موسكو جاهزة للحوار مع واشنطن حول الملف الليبي

أعلن وفد دبلوماسي يوناني عن فتح  قنصليته  
في حي الفويهات بمدينة بنغازي، بحضور رئيس 
لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، 
مراد  القنصلية  للشؤون  الخارجية  وزارة  ووكيل 
محمد، وعدد من رجال األعمال واالقتصاديين 

بالمدينة والمهتمين بالشأن العام.
للشؤون  الخارجية  وزي��ر  نائب  الوفد  ورأس 
وزارة  وكيل  وض��م  جانس،  فرنك  االقتصادية 
عن  وعضوين  االقتصادية،  للشؤون  الخارجية 
مجلس النواب اليوناني، والسفير اليوناني لدى 
بنغازي،  مدينة  ف��ي  اليوناني  والقنصل  ليبيا 
حسب بيان بلدية بنغازي على صفحتها في موقع 
التواصل االجتماعي "فيسبوك"، أمس اإلثنين .

في  ك��ان  حيث  البلدية،  دي���وان  ال��وف��د  وزار 
الصقر  التسييري  المجلس  رئيس  استقباله 
للشؤون  االق��ت��ص��اد  وزارة  ووك��ي��ل  ب���وج���واري، 
ال��ت��ج��اري��ة س��ه��ي��ل ب��وش��ي��ح��ة، وم���دي���ر مكتب 

المشروعات بالبلدية أسامة الكزة.
وت��ن��اول ال��ل��ق��اء ال��م��واض��ي��ع ذات االه��ت��م��ام 
إع��ادة  م��ج��االت  ف��ي  ال��ت��ع��اون  منها  المشترك، 
اإلعمار والتبادل التجاري، وعقد لقاءات مشتركة 
بين رجال األعمال اليونانيين والليبيين، كما تم 
التطرق إلى تفعيل الخط المالحي والجوي بعد 

استيفاء بعض المتطلبات. 

ليبيا،  إلى  الخاص  األمريكي  المبعوث  أعلن 
ُمررت  للغاية  أن رسالة قوية  نورالند،  ريتشارد 
في برلين بشأن "الحاجة إلى إجراء االنتخابات 
وفق  ديسمبر،   24 في  المحدد"  موعدها  في 
األمريكية  السفارة  ونقل حساب  عليه.  المتفق 
ن��ورالن��د  ع��ن  "فيسبوك"  ال��ت��واص��ل  م��وق��ع  ف��ي 
بدأ  الذي  بالزخم  رصده وجود "شعور ملموس 
طرابلس،  في  اليوم  يحدث  وم��ا  اآلن،  يتزايد 
والعمل الذي تقوم به المفوضية الوطنية العليا 
تفعيل  إلى  أق��رب  خطوة  يأخذنا  لالنتخابات، 

وتجسيد هذا الزخم في ممارسة عملية".
المركز  افتتاح  حفل  ف��ي  ن��ورالن��د،  وأش���ار 
اإلعالمي للمفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 
"مكونا  سيكون  المركز  هذا  ان  إلى  ليبيا،  في 
لجعل  المطلوبة  والمساءلة  للشفافية  أساسيا 

هذه االنتخابات ذات مصداقية".

اليونان تعلن افتتاح 
قنصليتها في بنغازي

المبعوث األمريكي الخاص إلى ليبيا:

مررنا رسالة قوية للغاية 
في ملتقى برلين

العام  النائب  استعرض 
المستشار الصديق الصور 
مكتب  ع���ن  م��م��ث��ل��ي��ن  م���ع 
المتحدة،  األم���م  منظمة 
األم��م  بعثة  أداء  اإلث��ن��ي��ن؛ 
ليبيا  في  للدعم  المتحدة 
وس��ب��ل ت��ط��وي��ر أع��م��ال��ه��ا 
ع��ب��ر االس��ت��م��اع إل���ى آراء 

السلطات الليبية.
وأش������ار رئ���ي���س ف��ري��ق 
األمم المتحدة في مستهل 
االجتماع إلى الدور المسند 
الباعث  وبيان  البعثة  إل��ى 

من وراء هذا اللقاء.
النائب  أك��د  جهته  م��ن 
العام أن السلطة القضائية 
معنية  ال��ع��ام��ة”  “ال��ن��ي��اب��ة 
ب��م��ج��ال س���ي���ادة ال��ق��ان��ون 

ورص�����د وح��م��اي��ة ح��ق��وق 
االلتزامات  وف��ق  اإلن��س��ان 
القانونية الوطنية والدولية، 
بما ف��ي ذل��ك االل��ت��زام��ات 
واألفراد  بالمرأة  المتعلقة 
الضعيفة  للفئات  المنتمين 
والمهّجرين،  األطفال  مثل 

تقديم  ض���رورة  تعي  وه��ي 
ال���م���س���اع���دة ل��ل��س��ل��ط��ات 
الليبية فيما يتعلق ببرنامج 
مؤسسات  أنظمة  إص��الح 
اإلص����الح وال��ت��أه��ي��ل بما 
ي��ك��ف��ل إظ���ه���ار ش��ف��اف��ي��ة 
خاضعة  ويجعلها  عملها 

للمساءلة.
وت����ط����رق ال��م��س��ت��ش��ار 
إلى  العام  النائب  “الُصور” 
برصد  المتعلقة  القرارات 
السلطات  امتثال  ومراقبة 
الدولية  اللتزاماتها  الليبية 
ال�����ص�����ادرة ع����ن م��ج��ل��س 

رقم  القرار  أبرزها  األمن، 
 ،2011 ل��س��ن��ة   2009
بعثة  ب��م��وج��ب��ه  ال��م��ن��ش��أة 

األمم المتحدة للدعم.
وأوض����ح ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام 
اإلن��س��ان  ح��ق��وق  ملف  أن 
والعدالة  القانون  وسيادة 
دع��م  يتطلب  االن��ت��ق��ال��ي��ة؛ 
إستراتيجية  وتنفيذ  وضع 
شاملة  انتقالية  قضائية 
ي���س���اه���م ف��ي��ه��ا ال��ج��م��ي��ع 
األم��م  بعثة  ذل��ك  ف��ي  بما 
ال���م���ت���ح���دة، م���ع م���راع���اة 
الوطنية  الملكية  م��ب��ادئ 
السلطة  على  اجتراء  دون 
كونها  ليبيا،  في  القضائية 
ص���اح���ب���ة االخ���ت���ص���اص 

األصيل.

الدكتور  الصحة  وزي���ر  أج���رى 
ع��ل��ي ال��زن��ات��ي رف��ق��ة م��دي��ر ع��ام 
المركز الوطني لمكافحة األمراض 
إلى  زي��ارة  الداخلية،  وزارة  ووكيل 
على  ل��الط��الع  جدير  رأس  معبر 
نظرا  وذل��ك  بالمنفذ  العمل  سير 
النتشار فيروس كورونا في تونس. 
وع��ق��د اج��ت��م��اع ت��ق��اب��ل��ي بين 
بمقر  التونسي  ونظيره  ال��زن��ات��ي 
والي  بحضور  التونسية،  الديوانية 

المنطقة الجنوبية في تونس. 
الرفع  على  ال��ج��ان��ب��ان،  وات��ف��ق 
من مستوى اإلجراءات االحترازية 

والوقائية للحد من انتشار فيروس 
ك���ورون���ا وم���راج���ع���ة اإلج������راءات 
الجانبين  من  المتبعة  االحترازية 

للمسافرين،  وال��ل��ي��ب��ي  ال��ت��ون��س��ي 
لجنة  تكوين  على  االتفاق  تم  كما 
مجال  في  مختصين  من  مشتركة 

الصحة التونسي والمركز الوطني 
للتباحث  األم������راض  ل��م��ك��اف��ح��ة 
المستجدات  آخر  حول  والتشاور 
اتخاذه  يمكن  وما  كورونا  لفيروس 
هذا  على  للقضاء  إج����راءات  م��ن 

الفيروس. 
وعلى هامش الزيارة تفّقد وزير 
الوطني  المركز  وم��دي��ر  الصحة 
لمكافحة األمراض؛ مكتب الرقابة 
للمركز  التابع  الدولية  الصحية 
مستوى  على  ل��ل��وق��وف  ال��وط��ن��ي؛ 
جاهزيته، حيث قام بتسليم المكتب 

سيارة إسعاف مجهزة 

مع  العابد  علي  والتأهيل  العمل  وزير  بحث 
حجازي،  كمال  ليبيا  ل��دى  الجزائري  السفير 
البلدين  بين  المشترك  التعاون  ُسبل  الثالثاء؛ 
العمل  قطاع  ومشروعات  برامج  يخص  فيما 

والتأهيل.
وأعرب “العابد” عن تقديره للجهود الفاعلة 
تعزيز  ف��ي  ال��ج��زائ��ري  الجانب  يقدمها  ال��ت��ي 
أواصر التعاون المشترك، مؤكداً عمق العالقات 
األخوية الليبية الجزائرية المتجذرة في التاريخ، 
والتي نَمت بشكل واضح في مختلف المجاالت. 
وُسلّط الضوء خالل اللقاء على أهمية تفعيل 
خصوًصا  البلدين،  بين  الموقعة  االتفاقيات 

والتشغيل  العمل  وزير  مناقشتها مع  تمت  التي 
والضمان االجتماعي الجزائري في وقت سابق، 
في  الجزائرية  التجربة  نقل  إلى  تهدف  والتي 
العمالي،  والتفتيش  والتأهيل  التدريب  ملف 
الوطنية  الكوادر  لتدريب  التعاون؛  مجال  وفتح 

وتأهيلهم في الجزائر.
 وأثنى السفير الجزائري على الجهود المثمرة 
لوزارة العمل والتأهيل، فيما يخص تسوية ملف 
العمالة الجزائرية في ليبيا، الفًتا ألهمية تعزيز 
العالقات بين البلدين الشقيقين في المجاالت 
ال��ذي  التعاون  بمستوى  لالرتقاء  المختلفة؛ 

يحقق التطلعات المشتركة للشعبين.

وج��ود  ال��روس��ي��ة  الخارجية  وزارة  وص��ف��ت 
أكثر  م��ن  ب��أن��ه  ليبيا،  ف��ي  أج��ان��ب  عسكريين 

المشاكل حدة.
وص���رح ن��ائ��ب وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي، 
بأن  نوفوستي  ريا  لوكالة  فيرشينين،  سيرغي 
استمرار وجود العسكريين األجانب، يعد وأحدا 
من أكثر المشاكل حدة في ليبيا، مشيرا إلى أن 

هذا العامل يكبح التسوية السلمية.
وقال فيرشينين بهذا الشأن: "مشكلة الوجود 
تعد  اليوم،  لليبيا  بالنسبة  األجنبي   العسكري 

واحدة من أكثر المشاكل حدة. من دون حلها، 
وموثوقة  تسوية حقيقية  الحديث عن  يمكن  ال 

في البالد".
ولفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن 
هذه المشكلة كانت في بؤرة اهتمام المشاركين 
في مؤتمر برلين حول ليبيا في يونيو الماضي.

وتابع في السياق ذاته قائال: "كما هو معلوم، 
لم يكن من الممكن التوصل إلى إجماع مطلق 
في ذلك الوقت. واحتفظ الوفد التركي لنفسه 

برأي خاص".

الروسي، سيرغي  الخارجية  وزير  نائب  أعلن 
وتنسيق  للحوار  جاهزة  موسكو  أن  فيرشينين، 
الخطوات حول الملف الليبي مع كل من واشنطن 
ذكرته  ما  بحسب  األخ��رى،  المعنية  واألط���راف 

موقع نوفوستي الروسي اإلخباري.
وقال فيرشينين، يوم الجمعة: " نحن منفتحون 
األط���راف  ك��ل  م��ع  الليبي  الملف  ح��ول  للحوار 

المعنية، بما فيها الواليات المتحدة. وبهذا الصدد 
الروسي،  الخارجية  وزير  أن  إلى  أشير  أن  أريد 
خالل  واشنطن  على  اقترح  الف���روف،  سيرغي 
بومبيو،  مايك  األمريكي،  نظيره  مع  محادثاته 
في ديسمبر عام 2019 إطالق آلية للمشاورات 
المساعدة  مسائل  كل  حول  األمريكية،  الروسية 
لم  الحظ  الليبية، ولسوء  السياسية  التسوية  في 

نتلق أي رد فعل على مبادرتنا هذه حتى اآلن".
ال  ذل��ك  أن  ذات��ه  الوقت  في  فيرشينين  وأك��د 
المتحدة  الواليات  مع  تتعاون  ال  روسيا  أن  يعني 

في الملف الليبي.
في  الماضي  نوفمبر  في  "أجرينا  وأض���اف: 
موسكو مشاورات تفصيلية مع المبعوث األمريكي 
الخاص إلى ليبيا، السفير األمريكي لدى طرابلس 

ريتشارد نورالند، وأجريت محادثات مفيدة معه 
على هامش مؤتمر برلين.

لتنسيق  ج��اه��زون  نحن  أخ���رى:  م��رة  وأك���رر 
واشنطن  م��ع  الليبي  ال��م��ل��ف  ح���ول  ال��خ��ط��وات 
أنه  وأعتقد  اآلخ��ري��ن.  الرئيسيين  والالعبين 
سيكون مفيدا للتحرك في اتجاه التسوية الطويلة 

األجل في ليبيا بقيادة األمم المتحدة".



إشراف : معتز ونيس

النطالق الفعلي للخطة األمنية الكبرى ببنغازي

وحدة التحري والقبض بقسم النجدة بنغازي تضبط مصنع للخمور بمنطقة الصابري

درنة : وزير الداخلية يزورة غابة عين مارة ويثمن جهود رجال السالمة الوطنية

المرج : قسم الدوريات والتمركزات األمنية يواصل حملة مكافحة ظاهرة التسول

مركز ُشرطة الكويفية يكشف مالبسات بالغ تقدم به مواطن ضد مجهول

الديوان \ خاص
تمكن أعضاء وحدة القبض والتحري بمركز 
شرطه المدينة من إلقاء القبض علي المدعو ع. 
س.خ المتهم في قضيه قتل إخوته اإلثنين في 
مدينة  إلى  والفرار  عام 2013  بنغازي  مدينة 

طبرق .
عبر صفحتها  ط��ب��رق  ام��ن  م��دري��ة  وق��ال��ت 
المتهم  تسليم  تم  انه  فيسبوك  علي  الرسمية 
المقبوض عليه إلي مؤسسة االصالح والتأهيل 
علي  بناء  القبض  عملية  جاءت  فيما  الكويفيه 
الجنائي  البحث  قسم  م��ن  ال��ص��ادرة  البرقية 
بنغازي وقسم شرطه النجدة بنغازي وإلى أوامر 
القبض الصادرة من النيابة العامة والمتضمنة 

إلقاء القبض علي المدعو المذكور.

الديوان \ خاص
قالت مدرية امن بنغازي عبر صفحتها علي 
قسم  ال��ي  وردت  معلومات  ان  فيسبوك  موقع 
الموثوقة  المصادر  أحد  من  العامة  التحريات 
لدى القسم مفادها بأنه هناك شخص قادم من 
مدينة سبها  يقوم باالتجار بالخمور المستوردة.
عليه و على الفور باشر بحسب المدرية قسم 
التحريات العامة بُمديرية امن بنغ�ازي بإجراءات 
البحث والتحري الي ان تم التأكد من المعلومة و 
تبين ان هذا الشخص هو في األصل من سكان 
منطقة  في  منزالً   استأجر  حيث  سبها  مدينة 
الهواري قرب مثلت سوق السعي برفقة ابن عمه 
ليقوم بتخزين الخمور المستوردة  امام المنزل 
حيث انه  يمارس هذه التجارة من فتره بقيامه 
بجلب هذه الخمور من مدينة سبها الى بنغازي 

عن طريق سيارات يوجد على متنها عائالت . 
و و أوضحت المدرية انه " باجراء التحريات 
وجمع المعلومات من المصادر الموثوقة وبمهنية 
رجال التحريات وبعد استكمال عملية التحري 
وجمع المعلومات تمكن أعضاء قسم التحريات 
هذا  ضبط  من  بنغ�ازي  ام��ن  بُمديرية  العامة 
الشخص متلبسا وبحوزته عدد 30#_قنينه من 

الخمور المستوردة " . 
معه  االستدالل  وأثناء  للقسم  به  وباالنتقال 
بوجود  أيضا  واعترف  إليه  نسب  بما  اعترف 
18 قنينة من نفس النوع بحسب المدرية التي 
أكدت أنه وبعد إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
العامة  النيابة  إلى  إحالته  تمت  حياله  الالزمة 

لإلجراء .

طبرق: مركز شرطة المدينة يلقي القبض علي 
قاتل اخوته الثنين في بنغازي في 2013

التحريات العامة بُمديرية امن بنغ�ازي  
ُيلقي القبض على تاجر خمور مستوردة

الديوان \ خاص
وزارة  وك���ي���ل  ب��ح��ض��ور 
ال���داخ���ل���ي���ة ف�����رج اق��ع��ي��م 
ضباط  وال��س��ادة  العبدلي 
األمنية  ال��ُغ��رف��ة  واع��ض��اء 
رئيس  اص��در  ؛  المشتركة 
المشترك  األمنية  الُغرفة 
العميد  بنغ��ازي  امن  ُمدير 
األوامر  الوحيشي  رمضان 
بالبدء  المشاركة  للوحدات 
الخطة  ب��ان��ط��الق  الفعلي 
للقضاء  ؛  الشاملة  األمنية 
و  السلبية  ال��ظ��واه��ر  على 
بالشارع  الخطرة  اآلف���ات 
تهريب  ُخ��ص��وص��اً  ال���ع���ام 
ال��ه��ج��رة غ��ي��ر ال��ش��رع��ي��ة 
وال���م���ت���س���ول���ي���ن وب��ائ��ع��ي 

والتموينية  الغذائية  السلع 
غ��ي��ر ال��ص��ال��ح��ة ن��اه��ي��ك 
ع���ن أص���ح���اب ال��م��ع��ارض 
العام  للفضاء  الُمستغلين 

على  للسيارات  بعرضهم 
ق���ارع���ة ال��ط��رق��ات وذل���ك 
مدرية  أعلنت  م��ا  بحسب 
صفحتها  عبر  بنغازي  امن 

ال���رس���م���ي���ة ع���ل���ي م��وق��ع 
فيسبوك األسبوع الماضي.

ك����م����ا اع�����ط�����ى وك���ي���ل 
ال�������وزارة ب��ح��س��ب م��دري��ة 

حصر  للجنة  االذن  االم��ن 
الدولة  وأراض���ي  األم���الك 
المسلوبة  ال��م��واط��ن��ي��ن  و 
بغير وجه حق السترجاعها 
ان  كما  لمالكيها،  ق��ان��ون��اً 
والُمركبات  الُمعتم  لزجاج 
ال���ت���ي الت���ح���م���ل ل���وح���ات 
محور  اي��ض��اً  ه��ي  معدنية 
اعطاها  ال��ت��ي  ل���الذون���ات 
بعد  لمكافحتها  ال��وك��ي��ل 
ت��ق��دي��م ك��اف��ة ال��ح��اج��ي��ات 
ودع����م االج���ه���زة االم��ن��ي��ة 
وتقديم  نواقصها،  بكافة 
لفرض  التسهيالت  ك��اف��ة 
هيبة القانون والقضاء على 
عموم  في  الجريمة  ُمعدل 

البالد.

الديوان \ خاص
انفاذاً لتعليمات الُغرفة األمنية 
و لتوجيهات قوة فرض القانون فور 
انطالق الخطة األمنية المشتركة 
وزارة  وك��ي��ل  لتعليمات   ً تنفيذا 
وتعليمات  قعيم  ف��رج  الداخلية 
المشتركة  األمنية  الغرفة  رئيس 
ُمدير أمن بنغ�ازي العميد رمضان 
الوحيشي و تعليمات الُمباشرة من 
أمر قوة فرض القانون رئيس قسم 
ُشرطة النجدة العقيد جمال ُجمعة 
العمامي للتعامل مع كافة مظاهر 
الخروج عن القانون وضبط كل ما 

هو مخالف للقانون ويشكل جريمة 
والقبض  التحري  وح��دة  انطلقت 
ال��ن��ج��دة لضبط  ُش��رط��ة  ب��ق��س��م 

الصابري  بمنطقة  للخمور  مصنع 
وتحريز كامل الكمية واألنتقال بها 
اإلج���راءات  كافة  وات��خ��اذ  للقسم 

قسم  ذك��ر  م��ا  بحسب  القانونية 
ع��ب��ر صفحةته  ال��ن��ج��دة  ش��رط��ة 

الرسمية علي فيسبوك .
بحسب  العملية  ه��ذه  ت��آت��ي 
خالل  م��ن  بنغازي  النجدة  قسم 
ال��ح��م��الت ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ق��وة 
انفاذ القانون بامرة العقيد جمال 
األمنية  للخطة  تنفيذاً  العمامي 
من  العديد  على  للقضاء  الكبرى 
والمخالفة  السلبية  ال��ظ��واه��ر 
ل��ل��ق��ان��ون س��ت��ك��ون ه���ن���اك ع��دة 
عمليات لفرض القانون االن تحت 

التحرى.

الديوان \ خاص
خالد  عميد  الداخلية  وزير  قام 
مازن بزيارة لغابة عين مارة بدرنة  
بحسب  ال��م��اض��ي  األس��ب��وع  نهاية 
علي  ل��ل��وزارة  الرسمية  الصفحة 

موقع فيسبوك .
ألقاها  كلمة  ف��ي  ال��وزي��ر  وثمن 
ال��وزارة جهود األبطال من  بحسب 
وأه��ال��ي  الوطنية  السالمة  هيئة 
المنطقة ولكل من ساهم في إخماد 
الحريق الذي نشب في غابة عين 

مارة مؤخراً.
كلمته  في  الوزير خالل  وأع��رب 
بحسب ذات الصفحة عن شكره لكل 
مشيراً  الحريق  إلخماد  تنادوا  من 
ينم عن   الجبار  العمل  أن هذا  إلى 
اإلخالص والوطنية للمحافظة على 

الغابات واإلهتمام بها.
وط��ال��ب ال��وزي��ر ب��ض��رورة ب��ذل 
ال��م��زي��د م���ن ال��ج��ه��ود م���ن أج��ل 
االعتداءات  من  عليها  المحافظة 

واالنتهاكات.

واصل قسم الدوريات و التمركزيات 
األمنية بمديرية امن المرج حملة مكافحة 
ظاهرة التسول وذلك بناَء على تعليمات 
مدير أمن المرج العقيد وهبي أنور الرخ 
، والتي تقضي بضبط عصابات التسول 
التي تستغل عطف المواطن وذلك بعد 
مختلف  م��ن  المتسوالت  ع��دد  إزدي���اد 

الجنسيات بشكل كبير جداَ.
الرسمية  ال��ص��ف��ح��ة  ب��ح��س��ب  ت��م  و 
ال��م��رج ع��ل��ي فيسبوك  ام���ن  ل��م��دي��ري��ة 
التمركزات  قسم  م��ن  دوري����ات  خ���روج 
ال��رائ��د  القسم  رئ��ي��س  ب��إم��رة  األم��ن��ي��ة 

العديد  ضبط  تم  حيث  الحواز،  نجيب 
عدة  ومن  والمتسوالت  المتسولين  من 

أماكن بالمدينة.
الرائد  عن  المديرية  صفحة  ونقلت 
الحملة  هذه  بأن  تأكيده  الحواز  نجيب 
التسول  ظاهرة  تنتهي  حتى  تتوقف  لن 
وضبط  وال��وص��ول   ، أن��واع��ه��ا  بجميع 
ض��ع��اف ال��ن��ف��وس ال��ذي��ن ي��روج��ون لها 
زرع  ف��ي  يساهمون  أن��ه��م  خصوصا   ،
الفوضى في األسواق والطرقات العامة 
ع��دة  خلفها  تحمل  أن��ه��ا  ع��ل��ي  ع���الوة 

محاذير أمنية.

الديوان \ خاص
قالت مدرية امن بنغازي ان مواطن في نطاق 
اختصاص مركز ُشرطة الكويفية ؛بشان تعرض 
زوجته لعملية سرقة من قبل شخص مجهول 
ويوجد  ال��خ��اص��ة  حقيبتها  س��رق��ة  و  ال��ه��وي��ة 

بداخلها ذهب يقدر تمنه 12000#دينار.
عملية   " ان  المدرية  بحسب  الُمبلغ   وافاد 
السرقة تمت بعد تعرض زوجته لحادث سير 
بسيارة اخرى وعند نزولها من السيارة سقطت 

شخص  وق���ام  بها  ال��خ��اص  ي��د  حقيبة  منها 
مجهول باخد الحقيبة ".

وحدة  تكليف  تم   " ان��ه  المدرية  أضافت  و 
وتشكيل  الكويفية  ُش��رط��ة  بمركز  التحريات 
مجموعة تحري وبحث وبتتبع كاميرات المراقبة 
المركبة  وبمعرفة  السير   حادث  وقوع  بمكان 
التي كان على متنها الفاعل وبجمع المعلومات 
المركز  تحريات  جهود  اسفرت  المركبة  حول 
بتحديد هوية ومكان من هو وراء تلك الواقعة 

ضبط الشخص المتحري عنه".
وأث��ن��اء االس��ت��دالل  لمركز  ب��ه  وب��االن��ت��ق��ال 
إليه  " اعترف بما نسب  المدرية  معه بحسب 
اثناء تواجده قرب  بانه قام بالسرقة  واعترفا 
الحادث وقد قام بترجيع جزء من المسروقات 

وقام بيبع الجزء االخر".
تم إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة 
حياله وتمت إحالته إلى النيابة العامة لإلجراء.
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كتب : #سيف_النصر_أمبية
توج فريق النصر لكرة السلة 
عام   18 تحت  ليبيا  ببطولة 
وذل��ك  ال��م��روج،   على حساب 
المباراة،   لعب  ع��دم  بمخالفة 
ليبيا  بطل  تحدد  كانت  والتي 

لفئة 18 عام. 

المدة  التحكيم  طاقم  وانتظر 
دقيقة،   والتي هي 15  القانونية 
التحكيم  طاقم  أحتسب  بعدها 
 )20-0( ال����م����ب����اراة  ن��ت��ي��ج��ة 

للسلةالنصر.
ال��ي��رم��وك لكرة  ون���ال ف��ري��ق 
المرتبة  ع��ام   18 تحت  السلة 

مستوى  على  ذاتها  للفئة  الثالثة 
االتحاد  على  تفوقه  عقب  ليبيا، 
مقابل   )58( وبواقع   )7( بفارق 
التي  المباراة  في  نقطة.   )51(
االول  أمس   - الفريقان  جمعت 
ال��ج��م��ع��ة - ب��م��ج��م��ع س��ل��ي��م��ان 

الضراط في بنغازي.

  سلة النصر تتوج ببطولة ليبيا تحت 18 عام

دوري األضواء - التحاد يواصل السيطرة، والنصر يعود لسكة النتصارات، 
ورباعية األهلي تبعد التحاد المصراتي عن الوصافة

الديوان- ريميسا
أن  خاصة،  مصادر  من  “ريميسا”  موقع  علم 
مجلس إدارة اتحاد الكرة ناقش عدة بنود مهمة 
في العملية التنظيمية، لسير مسابقاته بالموسم 

الجديد.
وج���اءت أه��م ق���رارات ات��ح��اد ال��ك��رة بتحديد 
موعد انطالق الدوري الممتاز للموسم الرياضي 
شهر  م��ن  األول  ي��ك��ون  أن  على   ،2022/21

أكتوبر القادم.
الدرجة  دوري  انطالق  موعد  تحديد  تم  كما 
ليكون   ،2022/21 الرياضي  للموسم  األول��ى 

في 15 أكتوبر القادم.
كما تم تحديد الموعد الرسمي النطالق 
ال��م��س��اب��ق��ات ل��ل��درج��ة ال��ث��ان��ي��ة وال��ث��ال��ث��ة 
بإشراف   ،2022/21 الرياضي  للموسم 
 15 في  أيًضا  ليكون  الفرعية  االتحادات 

أكتوبر القادم.
كما تم في االجتماع إعادة تشكيل عدد 
كرة  المنتخبات،  لجان:  وه��م  اللجان  من 
االعالم،  التسويق،  الصاالت،  داخل  القدم 

الشاطيية، القيد.

  قالت وزيرة األولمبياد اليابانية " تامايو 
طوكيو  أولمبياد  منظمي  إن     " م��اروك��اوا 
األلعاب بدون جماهير،  إقامة  اتفقوا على 
ف��ي ظ��ل ح��ال��ة ال���ط���وارئ ل��م��واج��ه��ة وب��اء 

كوفيد19-.
قرارها  ع��ن  المنظمة  اللجنة  وع��دل��ت 
كحد  مشجع  آالف   10 بحضور  بالسماح 
الشهر  الرياضية،  المنشآت  ف��ي  أقصى 
الماضي، لتعلن إقامة الدورة بدون جماهير.
انتقادات  اليابانية  الحكومة  وت��واج��ه   
وإص��راره��ا  التطعيم  برنامج  ب��طء  بسبب 
و8  يوليو   23 بين  األولمبياد  تنظيم  على 

أغسطس .

اتحاد الكرة ُيحدد موعد انطالق الدوري 
الممتاز الجديد والدرجة األولى

 أولمبياد طوكيو :

إقامة األلعاب في 23 يوليو بدون جماهير، في ظل 
حالة الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد- 19

ج����رت م���س���اء - ي����وم األرب���ع���اء 
السادسة  الجولة  لقاءات  الماضي - 
من مرحلة اإلياب لفرق المجموعتين 
لكرة  الممتاز  الليبي  ال����دوري  م��ن 
مباريات  ستة  بإقامة  وذل��ك  القدم، 
م��وزع��ة ع��ل��ى س��ت��ة م��الع��ب، سيما 
إهتزاز  شهدت  مباريات  خمسة  أن 
السلبي  التعادل  ساد  بينما  الشباك، 
لقاء حيد بهذه الجولة، ولكم النتائج 

كالتالي : 
رباعية أهالوية

ولحساب  مصراتة  ملعب  فعلى 
اإلياب  مرحلة  من  السادسة  الجولة 
شباك  طرابلس  األهلي  فريق  أمطر 
مستضيفه االتحاد المصراتي بنتيجة 
وحيد،  ه��دف  مقابل  أه��داف  أربعة 
وذلك ضمن منافسات الدوري الليبي 

الممتاز لكرة القدم. 
هذه المقابلة التي توسطها الحكم 
نصيب الهواري،  أفتتح فيها األهلي 
مهرجان األه��داف وذل��ك عن طريق 
)حسام  المصري  المحترف  العبه 
فيما   ،)20( الدقيقة  ف��ي  ح��س��ن( 
عدل االتحاد المصراتي النتيجة في 
الدقيقة )26(، وذلك بواسطه هدفه 

)أحمد القديري(. 
في الشوط الثاني األهلي المتسلح 
في  نجح  النجوم  من  كبيرة  بترسانة 
الرحمن  عبد  شباك  إل��ى  ال��وص��ول 
الكاميروني  وق���ع  ح��ي��ث  ال��ع��ري��ض، 
ج��ب��ري��ل ك���اك ف��ي ال��دق��ي��ق��ة )61( 
على  الهدف الثاني، وجاءت الدقيقة 
)77( لتعلن عن والدة الهدف الثالث 
لألهلي، وذلك بواسطه أنيس السلتو، 
محمد  األهلي  مسلسل  أختتم  بينما 

الغنوشي في الدقيقة )3+90(.
الفوز يضيف فريق األهلي  وبهذا 
ثالثة نقاط مهمة إلى رصيده مبعدا 
االت���ح���اد ال��م��ص��رات��ي ع��ن وص��اف��ة 
المجموعة بشكل كبير ومحافظا عن 
المرتبة الثانية برصيد )37( نقطة،  
ال��م��ص��رات��ي  االت���ح���اد  ي��ح��ت��ل  بينما 
المرتبة الثالثة برصيد )27( نقطة.

االتحاد يواصل السيطرة
وشهد ملعب طرابلس الدولي لقاء 
تفوق  حيث  والوحدة،  االتحاد  فريقا 
وسيطرته  صدارته  مواصال  االتحاد 
على  الثانية،  المجموعة  ف��رق  على 
الوحدة بنتيجة هدف دون رد، وذلك 
في إطار األسبوع السادس من مرحلة 
اإلياب من الدوري الليبي لكرة القدم.  
هذا ونجح المهاجم محمد زعبية 
الحكم  ق���اده  ال���ذي  اللقاء  ه��ذه  ف��ي 
تسجيل  م���ن  ال���درس���ي  م��ص��ط��ف��ي 
عن  وذلك  بالمباراة،  الوحيد  الهدف 
طريق ركلة جزاء في الدقيقة )44( 

من زمن الشوط األول. 
وحيدا  االتحاد  غرد  الفوز  وبهذا 

الثانية  المجموعة  وطليعة  ريادة  في 
 )6( وب��ف��ارق  نقطة،   )43( برصيد 
ن��ق��اط ع��ن أق���رب م��الح��ق��ي��ه، فيما 
النقطة  عند  الوحدة  رصيد   تجمد 

.)15(
لقاء فريقا  السلبي  التعادل  وخيم 
الجبل،   شباب  ومستضيفه  التحدي 
وذلك لحساب األسبوع السادس من 
مرحلة اإلياب لفرق المجموعة األولر 
لكرة  الممتاز  الليبي  ال����دوري  م��ن 

القدم. 
التحدي يواصل فقدان االنتصار

توسطها  ال��ت��ي  ال��م��واج��ه��ة  ه���ذه 
على  وجرى  المجبري  محمد  الحكم 
في  ال��ش��ه��داء  ش��ي��خ  ملعب  أرض��ي��ة 
مدينة البيضاء، لم يفلح فيها التحدي 
وتذوق طعم  السلبية،  نتائجه  تخطي 
فترة،   منذ  لديه  المفقود  االنتصار 
في حين حاول شباب الجبل اإلقتراب 
الخناق  وتشديد  التحدي  نقاط  من 

عليه على الئحة سلم الترتيب. 
رفع  السلبي  التعادل  ه��ذا  وبعد 
التحدي رصيده من النقاط إلى )19( 
في  السادسة،  المرتبة  محتال  نقطة 
رصيده  الجبل  شباب  رف��ع  المقابل 
واقعا  إلى )16( نقطة  النقاط  بهذه 

في الترتيب الثامن. 
األولمبي يواصل االنتصارات

لكرة  األولمبي األول  واصل فريق 
المتتالية،  انتصاراته  نغمة  ال��ق��دم 
بنتيجة  المدينة  على  تفوقه  عقب 

هدف وحيد، وذلك في إطار األسبوع 
لفرق  اإلي���اب  مرحلة  م��ن  ال��س��ادس 
المجموعة الثانية من الدوري الليبي 

الممتاز لكرة القدم. 
اللقاء  ه��ذا  في  األولمبي  ويدين 
الدولي  الحكم  صافرة  قادته  ال��ذي 
مؤيد  الع��ب��ه  إل���ى  الشلملني  معتز 
 )9( الدقيقة  عند  وذل��ك  القمودي 
من زمن الشوط األول، بعد أن نجح 
مؤيد في عملية الضغط على حارس 
المدينة، وأجبره على أرتكاب الخطاء 
مترجما بذلك الهدف الوحيد باللقاء. 
ورفع األولمبي رصيده من النقاط 
على  الرابع  محتال  نقطة   )26( إلى 
الثانية،  المجموعة  الترتيب  سلم 
رصيده  بنفس  المدينة  بقي  بينما 
بها  واقعا  نقطة   )18( وهو  السابق 

في الترتيب الثامن. 
النصر يتفوق على األنوار

ع������اد ف����ري����ق ال���ن���ص���ر ل��س��ك��ة 
تفوقه  أث���ر  م���ج���ددا،  االن���ت���ص���ارات 
وذلك  رد،  دون  بهدفين  األن��وار  على 
لحساب الجولة السادسة من مرحلة 
من  األول��ى  المجموعة  لفرق  اإلي��اب 
المباراة  في  لكرة،  الممتاز   ال��دوري 
أرضية  على  الفريقان  جمعت  التي 

ملعب شهداء بنينه الدولي. 
ه���ذه ال��م��واج��ه��ة ال��ت��ي ج���رت - 
أمس األربعاء - أدارها الحكم )عبد 
النصر  فيها  تمكن  الراعي(،  المؤمن 
ورق��ة  على  المنافسة  ع��ن  ال��ب��اح��ث 

الرباعي من تسجيل أول  الدور  بلوغ 
األهداف في الدقيقة )6(، وذلك عن 

طريق العبه محمد جمعة. 
هذا وعزز النصر تقدمه بالهدف 
زمن  من   )47( الدقيقة  في  الثاني 
بإمضاء  ذل��ك  وك��ان  األول،  ال��ش��وط 
سلسلة  بعد  النجار،   خطاب  العبه 
العبيه  أق���دام  بين  التناقضات  م��ن 

وصوال إلى مرمى جالل الشيخي. 
النصر  فريق  صعد  الفوز  وبهذا 
برصيد  مؤقتا  الثاني  الترتيب  إل��ى 
)39( نقطة، فيما أحتل األنوار أخر 

الترتيب. 
تعادل عادل في ديربي أجدابيا

بهدفين  اإليجابي  التعادل  سيطر 
مدينة  دي��رب��ي  ل��ق��اء  ع��ل��ى  لمثلهما 
ونجوم  التعاون  فريقي  بين  أجدابيا 
أج��داب��ي��ا، وذل���ك ف��ي إط���ار الجولة 
ال��س��ادس��ة م��ن م��رح��ل��ة اإلي����اب من 

الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. 
على  ج��رت  التي  المواجهة  ه��ذه 
ال��ح��ك��م -  أرض��ي��ة ملعب أج��داب��ي��ا 
انتهى   - ح��ري��وي��دة  ال���واح���د  ع��ب��د 
يين  السلبي  بالتعادل  األول  شوطها 
بادر  الثاني  النصف  في  الفريقين، 
نجوم أجدابيا بالتسجيل في الدقيقة 
خارج  من  قوية  تصويبة  أثر   ،)59(
منطقة الجزاء صوبها االعب أحمد 

بودي.
تعديل   )66( الدقيقة  وش��ه��دت 
سدد  عندما  وذلك  للتعاون،  النتيجة 
الالعب محمد أكوشا كرة من الرواق 
نجوم  بمدافع  الكرة  لترتطم  اإليسر 
أجدابيا حسن رجب وتسكن شباكه. 

تقدم   )71( الدقيقة  مطلع  وم��ع 
وذلك  النتيجة،،  على صعيد  التعاون 
ب��واس��ط��ه ال��الع��ب س��ع��د ال���ب���رداح،  
الحفيظ  عبد  فرج  عرضية  مستغال 
نجوم  استطاع  المقابل  في  المتقنة، 
أجدابيا تعديل الكفة برأسية الالعب 
 )85( الدقيقة  في  العبيدي  حسين 

متابعا كرة طه بورواق المميزة. 
فريق  كل  أض��اف  التعادل  وبهذا 
أصبح  ح��ي��ث  رص��ي��ده،  إل���ى   نقطة 
رصيد التعاون )11( نقطة،  في حين 

أصبح نجوم أجدابيا )10( نقاط.


