
التقى رئيس مجلس النواب المستشار )عقيلة صالح( 
يوم االربعاء الماضي رئيس المجلس المحلي القوارشة 
المجالس  رؤس��اء  رفقة  الفارسي(،  )إبراهيم  السيد 

المحلية بنغازي . 
هذا وتم ُمناقشة خالل اللقاء، العديد من المواضيع، 
أهمها دور المجالس المحلية الفعال في خدمة المواطن 

والمرحلة القادمة عليها البالد من انتخابات رئاسية.
وبدوره، أكد رئيس مجلس النواب أنه يسعى لتوحيد 
الصف، و لم شمل الليبين والنهوض بالبالد والوصول 
تأخر  بحلحلة مشكلة  كما وعدهم  األم��ان،  بر  إلى  بها 

رواتب موظفي شركة األنابيب بالقوارشة. 

رئ���ي���س م��ج��ل��ي ال���ن���واب ال��م��س��ت��ش��ار "ع��ق��ي��ل��ة ص���ال���ح" ي��ل��ت��ق��ي رؤس�����اء ال��م��ج��ال��س ال��م��ح��ل��ي��ة ب��ن��غ��ازي
12www.aldiywan.ly صفحةالسعر لالفراد: دينار واحد / للمؤسسات : 3 دينار2 ربيع الثاني  1443هـ الموافق 7 نوفمبر 2021م العدد )152(        السنة الرابعة األحد

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

رئيس المجلس الرئاسي يتلقى دعوة رسمية من الرئيس 
المصري للمشاركة في قمة المؤتمر ال�)21( لرؤساء 

)COMESA( الدول والحكومات لمنظمة

اخبار

اخبار

ص2

ص3

عميد بلدية طبرق يبحث مع رئيس مجلس 
النواب آلية فتح المطار بشكل عاجل

اخبار

اقتصاد

ص4

ص5

اجتماع بديوان مجلس الوزراء لمناقشة تمكين 
المرأة اقتصاديا والتركيز على ريادة األعمال 

شركة راس النوف تقيم ورشة عمل فنية حول 
تصنيع أنظمة قياس النفط الخام ومشتقاته

السيد  الرئاسي،  المجلس  السيد رئيس  حضر 
الليبي  الملتقى  فعاليات  افتتاح  المنفي،  محمد 
صباح  طرابلس،  مدينة  شهدته  ال��ذي  لإلستقرار 
يوم األحد الماضي، بحضور مشاركين من األعيان 

والحكماء من كل المدن الليبية.
عن  ال��رئ��اس��ي،  المجلس  رئيس  السيد  وعبر 
سعادته بحضور هذا الملتقى الذي يجمع نخبة من 
البالد،  أنحاء  كل  من  والنساء،  والشباب  الحكماء 
مشيراً  ليبيا(،  )استقرار  هو  كبير  مسمى  تحت 
اإلستقرار  ع��ودة  ينشدون  الليبيين  جميع  أن  إلى 
والسالم إلى بالدهم، بالنظر إلى ما تمتلكه بالدنا 

من خيرات وتاريخ وإرث حضاري كبير.
خالل  الرئاسي  المجلس  رئيس  السيد  وأك��د 
يعمل  الرئاسي،  المجلس  أن  الملتقى،  في  كلمته 
المرحلة  ه���ذه  ف��ي  ال��خ��ط��وات  ك��ل  تنفيذ  ع��ل��ى 
توحيد  على  العمل  خالل  من  اإلستقرار،  لتحقيق 
المؤسسة  مقدمتها  وف��ي  ال��دول��ة  مؤسسات  ك��ل 
إلى  الوصول  من  مهم  جزء  تعد  التي  العسكرية، 
استقرار بالدنا، وعلى المصالحة الوطنية الشاملة، 
إذ ال يمكن عبور المرحلة إال من خالل مصالحة 
سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية وعسكرية.

بتجارب  م��رت  ال��دول  من  العديد  أن  وأض���اف: 
مماثلة وقضت فيها سنوات طويلة، ونحن اليوم في 
المجلس الرئاسي نؤسس لمصالحة وطنية تشمل كل 
فئات الشعب، على ركائز صحيحة وبشكل مؤسسي.

إلى  ال��رئ��اس��ي  المجلس  رئ��ي��س  السيد  ودع���ا 
التعاون والتضامن من أجل أن يكون إستقرار البالد 
قريب، وصوالً إلى إجراء اإلستحقاق االنتخابي في 

موعده المحدد. 

أعرب رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس 
النواب السيد ادريس عمران عن قلق اللجنة 
منها  تتأثر  قد  فيضانات محتملة  موجة  من 
القادمة  الفترة  في  األخضر  الجبل  بلديات 
في  الماضية  األي��ام  ماحدث  ب��ان  مضيفا   ،
بلديات جردس والساحل يبعث بإنذار واضح 

حول هذا األمر .
المحلي حكومة  الحكم  لجنة  رئيس  ودعا 
ت��ص��ري��ف األع��م��ال ل��الس��ت��ع��داد ع��ل��ى وج��ه 
ال��س��رع��ة ل��م��واج��ه��ة خ��ط��ر ال��ف��ي��ض��ان��ات و 
تجاه  مسؤولياتها  وتحمل  األزم��ة  تداعيات 

مشيراً   ، لالمطار  تتعرض  التي  المناطق 
فقط  تشمل  ان  اليجب  االستجابة  أن  إل��ى 
أيضا  بل  األساسية  اإلنسانية  االحتياجات 
توفير المعدات التي تخفف من تدفق المياه 
وآليات  المياه  شفط  سيارات  مثل  والطمي 

الحفر والجرف .
على  المحلي  الحكم  لجنة  رئيس  وأك��د 
األض��رار  ال��ف��وري ألن  الضرر  ض��رورة جبر 
والمفروشات  واألغطية  األث��اث  في  تتمثل 
في  تستعمل  التي  الضروريات  من  وغيرها 
ال��ح��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة ل��أس��ر ال��م��ت��ض��ررة ج��راء 

الفياضانات ، معرباً عن شكره لجميع الجهات 
المحلية والدولية التي سارعت لتقديم العون 
ستخفف  االستجابة  سرعة  أن  موضحاً   ،
للمنكوبين  اإلن��س��ان��ي��ة  ال��م��ع��ان��اة  م��ن  كثيرا 
جراء الفيضانات ، كما أكد على أهمية دور 
أوضاع  متابعة  و  األزم��ة  إدارة  في  البلديات 
التحذيرات  ونشر  سكانها  من  المتضررين 
لخطر  المعرضة  المناطق  إلخالء  المطلوبة 
تتطلب  األزم���ة  أن  إل��ى  الف��ت��اً  الفيضانات، 
الجميع  مسؤولية  وهي  الجهود  كافة  تكاثف 

دون استثناء .

وزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  تفقد 
أعطية  )حسين  السيد  الليبية  الحكومة 
الداخلية  وزارة  وكيل  برفقة  ال��ق��ط��ران��ي(، 
بعد  وذل��ك  تاكنس،  منطقة  الفنية  للشؤون 
اجتاحت  التي  السيول  إلى  المنطقة  تعرض 

المنطقة.
األول  النائب  تفقد  ال��زي��ارة،  خ��الل  وم��ن 
أوضاع المواطنين الذين تعرضوا إلى أضرار.

هذا وقام رفقة الوكيل، بزيارة إلى المنازل 

المتضررة جراء السيول، والتي تعرضت لها 
المنطقة  ه��ذه  سكان  التقى  كما  المنطقة، 
التي  األض��رار  الشكاوي حيال  إلى  والسماع 

وقعت عليهم بسبب هذه الحادثة.
وقد زار الوفد الحكومي مستشفى تاكنس 
القروي واطلع على األوضاع، ومدى استعداد 
في  الطوارئ  ح��االت  الستقبال  المستشفى 

حال استدعى األمر ذلك.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ت���رأس ال��ن��ائ��ب األول 

لرئيس مجلس الوزراء اجتماع ضم عدد من 
أعيان ومشايخ بلدية تاكنس، وعدد من أعضاء 
المجلس التسييري ومدير المستشفى، حيث 
تعاني  التي  المشاكل  إلى  خالله  من  استمع 

منها المنطقة وأبرز احتياجاتها.
وق���دم ال��وف��د ال��ح��ك��وم��ي خ���الل ال��زي��ارة 
لتخفيف  والعاجلة،  الضرورية  المساعدات 
الكارثة  هذه  بسبب  المنطقة  أهالي  معاناة 

الطبيعية. 

مجلس  لرئيس  األول  النائب  التقى 
ال��ن��واب األس��ت��اذ ” ف���وزي ال��ن��وي��ري ” 
المجلس  رئ��ي��س  ط��راب��ل��س  بالعاصمة 

الرئاسي ” محمد المنفي ” . 

الملفات  م��ن  ع���دد  ال��ل��ق��اء  وت���ن���اول 
الهامة وتطورات األوضاع في البالد في 
مقدمتها مستجدات األوضاع السياسية 

في البالد.

السيد  النواب  بمجلس  الخارجية  لجنة  رئيس  اجتمع 
يوسف العقوري عبر التقنية االفتراضية الخميس الماضي 
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األم��م  بعثة  رئيس  مساعد  مع 
من  عددا  الجانبان  ناقش  حيث  زينجا،  ريسدون  السيد 
المواضيع المتعلقة بالتطورات األخيرة وأبرزها االستعداد 

لالنتخابات .
وأكد العقوري على أن مجلس النواب قام باالستحقاق 
المناط به واعتمد قانون االنتخابات الرئاسية والبرلمانية 
وأن المجلس يحرص على إقامة االنتخابات في موعدها 
وأيضا يحرص على نجاحها وعدم وقوع البالد في فراغ 
غير  المجلس  وان  نتائجها  قبول  عدم  حال  في  سياسي 

متمسك بالبقاء في السلطة .
كما استعرض العقوري الجوانب األخرى الهامة إلنجاح 
وليست سياسية  أمنية  األزمة  بأن  ، موضحاً  االنتخابات 
مؤتمر  بمخرجات  االلتزام  يتطلب  االنتخابات  نجاح  وان 

جنيف وهي تفكيك المجموعات المسلحة وإخراج القوات 
إلى حل  باإلضافة  المصالحة  وملف  والمرتزقة  األجنبية 
مشكلة تزوير األرقام الوطنية، مؤكداً على أنه بدون حلحلة 
تلك الموضوعات فاألمر سيكون تدوير للمسألة دون حلول 

ناجعة لالزمة .
كما أبدى رئيس لجنة الخارجية مالحظاته حول قضية 
انتخاب الرئيس استنادا على اعتبار البالد دائرة انتخابية 
واحدة، مشدداً على أهمية قبول نتائج االنتخابات وبدون 

ضمان ذلك فقد تدخل البالد في نزاع خطير ، مؤكداً على 
أهمية توحيد المؤسسة العسكرية باعتبارها صمام أمان 
للبالد وضمان لوحدتها واستقرارها ، و سيكون لها تأثير 

ايجابي كبير على نجاح االنتخابات .
بدوره أبدى السيد زينجا مالحظاته حول الموضوع كما 

قدم إحاطة موجزة حول أهم أعمال البعثة .
ون��اق��ش ال��ج��ان��ب��ان اي��ض��ا ال��ع��م��ل ع��ل��ى م��ل��ف توحيد 
المتعلقة  األخ���رى  وال��ج��وان��ب  والمصالحة  المؤسسات 
حيث   ، األجنبية  القوات  خروج  وأبرزها  ليبيا  باستقرار 
ابدي رئيس لجنة الخارجية قلقه لعدم سير عملية توحيد 
في  إشكاليات  عنه  نتج  مما  جيد  بشكل  المؤسسات 

الحكومة .
وفي الختام اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتبادل 
وجهات النظر واالستفادة من خبرات البعثة، وأكد العقوري 

حرص مجلس النواب على إنجاح عمل البعثة .

رئيس لجنة الُحكم المحلي يحذر من الفيضانات ويدعو الحكومة لالستعداد لها

النائب األول لرئيس الحكومة يتفقد أوضاع المتضررين من السيول في “تاكنس”

النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي 
رئيس المجلس الرئاسي

رئيس لجنة الخارجية يجتمع مع بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا

بحضور رئيس المجلس الرئاسي .. افتتاح 
فعاليات الملتقى الليبي لإلستقرار



2 أخبار
األحد 2 ربيع الثاني  1443هـ الموافق 7 نوفمبر 2021م العدد )152(  

 رميا طاهر الصاحلني

ن����اص����ر ب����ن ج��اب��ر

 صفاء عمر الفيتوري

ع��ل��ي ع��م��ر رم��ض��ان

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:

م��دي��ر ال��ت��ح��ري��ر  :

: ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 

االخ���������������������������راج :

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
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

أج�����رى ع��م��ي��د ب��ل��دي��ة 
ط����ب����رق ال����ح����اج )ف����رج 
ه���اش���م ب���و ال��خ��ط��اب��ي��ة( 
الماضي،  الخميس  ي��وم 
اتصاالً هاتفياً بالمستشار 
(ع��ق��ي��ل��ة ص���ال���ح( رئ��ي��س 
م��ج��ل��س ال���ن���واب، ب��ش��أن 
ض��رورة فتح مطار طبرق 
لما  وسريع،  بشكل عاجل 
ل��ه م��ن أه��م��ي��ة وت��ق��دي��راً 

ل���ل���ظ���روف اإلن���س���ان���ي���ة 
واالجتماعية  والصحية 
بشكل  البطنان  لمواطنين 
عام  بشكل  وبرقة  خ��اص 

األوض��اع  لتفاقم  وتفادياً 
جراء إقفال المطار.

كما أكد عميد البلدية، 
مع  وتضامنه  دعمة  على 

م���اج���اء ب��ت��ص��ري��ح م��دي��ر 
مطار طبرق السيد )سعد 
إيقاف  بشأن  الله(  ج��اب 
الرسمية  الرحالت  كافة 

يتم  لم  اذا  واإلستثنائية، 
ف��ت��ح ال��م��ط��ار س���وف يتم 
اإلقفال على جميع رحالت 
ال��م��س��ؤول��ي��ن وال��رح��الت 
ال��رس��م��ي��ة، وك��ذل��ك ع��دم 
بالوقود  الرحالت  تزويد 
حتى يتم فتح المطار أمام 
رح���الت األس��ب��وع ال��ق��ادم 
مصلحة  ل��دى  المجدولة 

الطيران المدني.

ق����ال رئ���ي���س ال��م��ف��وض��ي��ة 
 " لالنتخابات  العليا  الوطنية 
ما  الوقت  إن  السايح"   عماد 
زال يسعفنا إلجراء االنتخابات 
في موعدها، شرط عدم تأخر 
تسليم  ف��ي  ال���ن���واب  م��ج��ل��س 
ال��ت��ع��دي��الت ع��ل��ى ال��ق��وان��ي��ن 

االنتخابية أكثر من ذلك.
 وأض���اف " ال��س��اي��ح " في 
تصريح صحفي  أنه كان يتوقع 
النواب  من  التعديالت  وصول 
أجل  المجلس  ولكن  الثالثاء، 
إلنهاء  االستثنائية،  جلسته 

هذا االستحقاق. 
وأشار رئيس المفوضية إلى 
أن مانشر في موقع المفوضية 
الرسمية  ومنصاتها  الرسمي 
ح�����ول ال����ش����روط ال���واج���ب 
ت��وف��ره��ا ف��ي ان��ت��خ��اب رئيس 

مؤكًدا  سهوا،  سقطت  الدولة 
ان��ت��ظ��اره��م رد ال��ن��واب ح��ول 

التعديالت المقترحة. 
حيث  من  الوضع  أن  وذك��ر 
ال��ت��أم��ي��ن وال���دع���م م��ن��اس��ب 
وأن  االنتخابات،  إلجراء  جًدا 
ونزاهة  أداء  ف��ي  يشكك  م��ن 
يوم  “إن  له:  نقول  المفوضية 
الفيصل”،  ه��و  ديسمبر   24

حسب تعبيره
وأعلنت المفوضية الوطنية 
العليا لالنتخابات يوم األربعاء 
عملية  انتهاء  ع��ن  ال��م��اض��ي، 
توزيع بطاقة الناخب وتسلّمها 
من قبل اللجان المختصة في 
كافة مكاتب اإلدارة االنتخابية 

في ليبيا.
الدعم  قسم  رئيس  وكشف 

العمليات  ب��إدارة  اللوجيستي 
العامة  ب����اإلدارة  االنتخابية 
سيالة"  ول��ي��د   " بالمفوضية 
 2.8 عن  يزيد  ما  توزيع  عن 
مليون بطاقة على كافة مكاتب 
اإلدارة االنتخابية في المدن. 
وأضاف " سيالة " أن عملية 
ال��ت��وزي��ع ج��رت ب��ال��ت��ع��اون مع 
شركة بريد ليبيا، التي تكّفلت 
في  الشحنات  وتسليم  بنقل 
ظ��روف  وف��ي  المحدد  وقتها 

آمنة. 
ك��م��ا أش���ار إل���ى أن���ه سيتم 
خ��الل األي���ام ال��ق��ادم��ة تسلّم 
الخاصة  الحساسة  ال��م��واد 
ب���االن���ت���خ���اب���ات؛ وذل�����ك في 
المفوضية  استعدادات  إط��ار 
االستحقاق  إلن��ج��از  المكثفة 

االنتخابي في موعده. 

خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
ست  األرب��ع��اء؛  الدبيبة،  الحميد  عبد 
وزارات في حكومته بشأن ملف البيئة، 
تغير  قمة  ف��ي  مشاركته  عقب  وذل��ك 
غالسكو  بمدينة  انعقدت  التي  المناخ 

اإلسكتلندية اليومين الماضيين.
ووّجه الدبيبة وزير التربية والتعليم؛ 
وال��ح��ف��اظ  البيئة  م��وض��وع  بتضمين 
ولوزارة  الدراسية،  المناهج  في  عليها 

لتفعيل  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
أقسام البيئة.

الموّجه  الخطاب  ن��ص  ع��ن  ون��ق��اًل 
الحكومة،  رئ��ي��س  ف��ط��ال��ب  ل���ل���وزراء، 
والتعليم  وال��زراع��ة  الشباب  وزارات: 
العالي والبحث العلمي، والحكم المحلي 
والتربية والتعليم والبيئة؛ بإعداد خطة 
“ِاغرس  متكاملة إلطالق حملة  وطنية 

شجرة”.

أعرب رئيس لجنة الشؤون 
النواب  بمجلس  الخارجية 
ال��س��ي��د ي��وس��ف ال��ع��ق��وري 
ع���ن ب���ال���غ اه��ت��م��ام وق��ل��ق 
تطورات  بخصوص  اللجنة 
األحداث السياسية األخيرة 
ف���ي ج��م��ه��وري��ة ال���س���ودان 
على  وتداعياتها  الشقيقة 
استقرار المنطقة بأكملها .

ح��ي��ث ج����دد ال��ع��ق��وري 
دع�����وة ل��ج��ن��ة ال��خ��ارج��ي��ة 
إل���ى ال��س��ل��ط��ات ال��م��دن��ي��ة 
ال��س��ودان  ف��ي  والعسكرية 
المصلحة  وتغليب  للتهدئة 
للحوار  وال��ع��ودة   ، الوطنية 
االن��س��داد  لحل  السياسي 
ول��ت��ح��ق��ي��ق   ، ال����ح����ال����ي 
السوداني  الشعب  تطلعات 
ال��ش��ق��ي��ق ف���ي االس��ت��ق��رار 

وال��دي��م��ق��راط��ي��ة ، م��ؤك��دا 
ب����أن ال���ت���ج���ارب ال��س��اب��ق��ة 
ف����ي ال��م��ن��ط��ق��ة أظ���ه���رت 
بالمسار  التمسك  أهمية 
أمثل  كخيار  الديمقراطي 
لتبادل السلطة ، في الوقت 
ف��ي��ه دول  ت���واج���ه  ال�����ذي 

المنطقة تحديات اقتصادية 
خطيرة  واجتماعية  وأمنية 
تتطلب االبتعاد عن التصعيد 
وت��ك��ات��ف ج��م��ي��ع ال��ج��ه��ود 

لمواجهة تلك التحديات
وأكد رئيس لجنة الشؤون 
ليبيا  وق����وف  ال��خ��ارج��ي��ة 

الكامل إلى جانب السودان 
 ، المحنة  هذه  في  وشعبها 
تجاوز  يتم  أن  ف��ي  أمله  و 
، ويعود  هذه األزمة سريعاً 
األش����ق����اء ف���ي ال���س���ودان 
الوصول  تم  ال��ذي  للتوافق 

إليه سابقا 

عميد بلدية طبرق يبحث مع رئيس مجلس النواب آلية فتح المطار بشكل عاجل

السايح: الوقت ما زال يسعفنا إلجراء االنتخابات بموعدها، ومن يشكك 
في أداء ونزاهة المفوضية نقول له "إن يوم 24 ديسمبر هو الفيصل"

بعد مشاركته في قمة المناخ.. الدبيبة يوّجه 6 وزارات بشأن البيئة

لجنة الشؤون الخارجية تدعو جميع األطراف في السودان للتهدئة وتغليب الصالح العام

الحاسي: نهدف إلى تحقيق أفضل نظم 
الرقابة الفاعلة بمدن ليبيا كافة

استقبل عبد الله محمد عبد الله، مدير عام مركز 
الماضي،  اإلثنين  يوم  المكلف،  األدوي��ة  على  الرقابة 
عبدالسالم  بطرابلس،  للمركز  العامة  اإلدارة  بمقر 
وكيل  رفقة  اإلداري���ة،  الرقابة  هيئة  رئيس  الحاسي 

الهيئة خالد ضوء.
جاء هذا االجتماع في إطار الجهود التي تبذلها إدارة 
المركز للمحافظة على استقالليته ووحدة كيانه بكافة 
مدن ومناطق ليبيا وبشكل يضمن أداء المهام الموكلة 
مع  والتنسيق  وبالتعاون  تامة،  وشفافية  بحيادية  إليه 

الهيئات واألجهزة الرقابية ومؤسسات الدولة .
بها  يقوم  التي  الرقابية،  األع��م��ال  اللقاء  وناقش 
الشحنات  على  والرقابة  التفتيش  خالل  من  المركز 

الغذائية والدوائية الموردة عبر المنافذ الرسمية
التعاون  أوج��ه  تحقيق  سبل  في  التباحث  تم  كما 
والهيئة،  المركز  إدارة  بين  الجهود  وتكاثف  المشترك 
بهدف الوصول إلى رؤية تضمن وحدة هذه المؤسسة 
الخيرين  ال��وط��ن  أب��ن��اء  ك��ل  جهود  بتظافر  الحيوية، 
حتى  الوطن؛  مظلة  تحت  س��واء  كلمة  على  وجمعهم 
تتمكن الهيئة من االضطالع بالمهام الموكلة إليها وفق 

التشريعات بربوع البالد كافة.
ومن جانبه أكد رئيس هيئة الرقابة اإلدارية، أن مركز 
المؤسسات  من  يعتبر  واألدوي��ة  األغذية  على  الرقابة 
باعتبار  وال���دواء  ال��غ��ذاء  بسالمة  تعنى  التي  الهامة 
وب��أن  المواطن  حياة  ف��ي  أساسيتان  سلعتان  أنهما 
الهيئة على استعداد لتقديم كل أوجه الدعم للمركز؛ 
للقيام بممارسة المهام المسندة له وفق قرار إنشائه، 

والتشريعات األخرى ذات العالقة بطبيعة عمله .
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رئيس المجلس الرئاسي يتلقى دعوة رسمية من الرئيس المصري للمشاركة في 
)COMESA( لرؤساء الدول والحكومات لمنظمة )قمة المؤتمر ال�)21

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزير الخدمة المدنية

نائب رئيس الحكومة يلتقى عمداء بلديات المنطقة الشرقية والجنوبية والجبل الغربي

المنقوش تؤكد ترحيبها بمنظمي القمة الدولية االقتصادية للطاقة

التقى رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد 
رئيس  الماضي،  اإلثنين  ي��وم  صباح  المنفي، 
الكفرة،  مدينة  وأعيان  وأعضاء مجلس حكماء 
وُسبل  الكفرة،  واحة  األوضاع في  لبحث  وذلك 
تقديم الدعم الالزم، وتخفيف معاناة المواطنين 

بالمنطقة في كافة المجاالت.
التحتية  بالبنية  االه��ت��م��ام  ال��ل��ق��اء  ون��اق��ش 
الخدمات  ك��ل  توفير  على  وال��ع��م��ل  للمدينة، 
االجتماعية  العدالة  مبدأ  وتحقيق  األساسية، 

في االهتمام بكل المدن والمناطق.

حسين  الحكومة  لرئيس  األول  النائب  بحث 
والصرف  المياه  شركة  احتياجات  القطراني 
إدارة  مدير  م��ع  لقائه  خ��الل  وذل��ك  الصحي، 
التشغيل والصيانة بسهل بنغازي التابع للشركة 

حمد العقيلي.
جرى  ال���ذي  اللقاء  خ��الل  القطراني  وأك���د 
ضرورة  على  ببنغازي،  ال��وزراء  مجلس  بديوان 
الرفع من حالة التأهب واالستعداد وتكليف فرق 
وتجهيز  األمطار  مياه  تصريف  غرف  لتنظيف 
فريق من سيارات شفط المياه لتفادي حدوث 

أي طارئ.

ال���وزراء  مجلس  رئيس  نائب  السيد  التقى 
المهندس رمضان أبوجناح يوم االربعاء الماضي 
بلدية طبرق السيد فرج بوالخطايبه  مع عميد 
والصعوبات  المشاكل  أمامه  استعرض  الذي   ،
التي تعيق تقديم الخدمات المواطنين في جميع 
المجاالت منها الكهرباء والمياه والبنية التحتية.
ناقش اللقاء جملة من القضايا والموضوعات 
التي من دورها تضمن تقديم أفضل الخدمات 

للمواطن. 
وط��ال��ب ع��م��ي��د ال��ب��ل��دي��ة ب��م��ش��روع إلن��ش��اء 
، نظًرا لحاجة  ،ومكاتب خدمية  مراكز صحية 
المدينة والمنطقة بالكامل ،موكداً دعمه الكامل 
شمل  لم  إلى  تهدف  التي  الوطنية  للمصالحة 

الليبيين.
بأن  الحكومة  رئيس  نائب  ،أش��ار  جانبه  من 
حكومة  رئيس  اطلقها  التي  الحياة  عودة  خطة 
الدبيبة  عبدالحميد  السيد  الوطنية  ال��وح��دة 
طبرق  مدينة  ف��ي  التنمية  مشاريع  متضمنة 
تعاني  التي  المشاكل  كافة  بحلحلة  تعهد  ،كما 
منها مدينة طبرق في ظل شح المياه ،ومشاكل 

الصرف الصحي في المدينة.

رئيس المجلس الرئاسي 
يلتقي رئيس وأعضاء مجلس 

حكماء وأعيان الكفرة 

القطراني يّطلع على احتياجات 
شركة المياه والصرف الصحي

رمضان ابوجناج يناقش المشاكل والصعوبات 
التى تواجه المواطنين في بلدية طبرق

حكومة  رئ��ي��س  ش����ارك 
السيد  ال��وط��ن��ي��ة  ال��وح��دة 
يوم  الدبيبة  عبدالحميد 
بمدينة  ال��م��اض��ي  االث��ن��ي��ن 
غ����الس����ك����و ب��ال��م��م��ل��ك��ة 
المتحدة في أعمال مؤتمر 
ال��س��ادس  المتحدة  األم���م 
والعشرين للتغيير المناخي، 
والذي يتم بتنظيم مشترك 
ب��ي��ن ال��م��م��ل��ك��ة ال��م��ت��ح��دة 

وجمهورية إيطاليا.
وف�������ي ك���ل���م���ت���ه أم�����ام 
شكر  بالقمة  المشاركين 
المملكة  ال��رئ��ي��س  السيد 
لتنظيم  وايطاليا  المتحدة 
ه�����ذه ال���ق���م���ة ك���م���ا ق���ام 
تجاه  ب���دوره���م  ب���اإلش���ادة 
المناخي  التغيير  قضية 
كبيًرا  تهديًدا  تشكل  والتي 

على كوكبنا.
وأض������اف "ب���ع���د ت��ول��ي 
الوطنية  ال��وح��دة  حكومة 
وزارة  استحدثت  لمهامها 
ت��ع��ن��ى ب��ق��ض��اي��ا ال��ب��ي��ئ��ة 
تعنى  وطنية  لجنة  وشكلت 
تم  كما  المناخي،  بالتغيير 
ال��م��ص��ادق��ة على  م���ؤخ���ًرا 

لتغيير  ب���اري���س  ات��ف��اق��ي��ة 
المناخ إليماننا بأهمية هذا 

الملف،.
ال����دول  م��س��اه��م��ة  إن 
المتضررة ومنها بالدي في 
لتراكم  العالمية  المحصلة 
غازات االحتباس الحراري 
مقارنة  ج���داً  ضئياًل  يعد 
بمستوى االنبعاثات الناجمة 
الصناعية  ال��ح��رك��ة  ع���ن 
ال��م��ت��ق��دم��ة، مما  ب���ال���دول 
للعمل  ال���دول  بعض  يدفع 
الدولية  المنظومة  خ��ارج 
التكيف  إج���راءات  ورف��ض 
المناخية،  التغييرات  م��ع 

ال��م��ن��ب��ر ندعو  وم���ن ه���ذا 
المشاركة  الكبرى  ال���دول 
بتعهداتها  للوفاء  بالقمة 
ال�����ت�����ي ات����خ����دت����ه����ا ف��ي 
واتخاد  سابقة  م��ؤت��م��رات 
بدفعها  تنفيذية  إج��راءات 
وع��دت  التي  للمساهمات 
النامية  ال��دول  لصالح  بها 
في  المساهمة  أج���ل  م��ن 
تطوير البنية التحتية ونشر 
التقنية التي تسهم في انتاج 
في  للبيئة  صديقة  طاقة 
الهدف  ولتحقيق  بلدانهم، 
باريس  إلتفاقية  األساسي 
وال��م��ت��م��ث��ل ف��ي ال��ح��د من 

زيادة درجة حرارة األرض.
تشيد  الصدد  هذا  وفي 
بالدي بنتائج قمة الرياض 
األول�����ى ل��م��ب��ادرة ال��ش��رق 
األوس����ط األخ��ض��ر وال��ت��ي 
بوفد  ليبيا  فيها  ش��ارك��ت 
المجلس  رئ��ي��س  ي��ت��رأس��ه 
وال��ت��ي أسست  ال��رئ��اس��ي، 
أقليمية  ط��ري��ق  ل��خ��ارط��ة 
ل���م���راج���ع���ة ال���ت���ح���دي���ات 
ونؤكد  المناخي،  التغيير 
نهج  بدعم  ملتزمين  بأننا 
جديد يرتكز على التعاطي 
االخضر والتنمية منخفضة 
ال��ك��رب��ون وات���خ���اذ م��زي��د 

م��ن ال��خ��ط��وات ف��ي وق��ف 
الدفيئة  الغازية  االنبعاثات 
وم��ن��ه��ا اس���ت���خ���دام ال��غ��از 
للوقود  ك��ب��دي��ل  الطبيعي 
العديد  تشغيل  في  السائل 
الكهربائية،  المحطات  من 
وكذلك ايقاف حرق ماليين 
االمتار المكعبة من الغازات 
يومًيا  ت��ح��رق  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
المصاحبة  االع��م��ال  اثناء 

للصناعات النفطية.
هذا  نهاية  في  أننا  كما 
مشروعات  سنطلق  الشهر 
في مجال الطاقة المتجددة 
م��ي��ق��اوات،   500 الن��ت��اج 
الوطنية  بأن خطتنا  ونؤكد 
س��ت��راع��ي ك��اف��ة ال��ظ��روف 
الوطنية  واالس��ت��ح��ق��اق��ات 
التنمية  أه����داف  وك��ذل��ك 
وبما   ،2030 المستدامة 
ي��ت��م��اش��ى م���ع م��خ��رج��ات 

اتفاقية باريس.
وعلى هامش القمة عقد 
السيد رئيس الحكومة عدد 
مع  الثنائية  ال��ل��ق��اءات  م��ن 
مشاركة  دول  ورؤساء  قادة 

بالمؤتمر.

السيد  الرئاسي،  المجلس  رئيس  تلقى 
رئيس  م��ن  رسمية  دع��وة  المنفي،  محمد 
الفتاح  ع��ب��د  ال��ع��رب��ي��ة،  م��ص��ر  ج��م��ه��وري��ة 
المؤتمر  قمة  ف��ي  للمشاركة  السيسي، 

ال�)21( لرؤساء الدول والحكومات لمنظمة 
دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا 
شهر  نهاية  ستعقد  التي   ،)COMESA(

نوفمبر القادم بجمهورية مصر العربية.

التقى رئيس المجلس الرئاسي، 
السيد محمد المنفي، يوم الثالثاء 
الماضي، بمكتبه بديوان المجلس 
المدنية  الخدمة  وزير  بطرابلس، 
السيد  الوطنية،  الوحدة  بحكومة 
عبد الفتاح الخوجة، وبحث اللقاء 
وإتاحة  البطالة،  مشكلة  معالجة 

الفرص أمام الباحثين عن العمل.
رئيس  السيد  ال��وزي��ر،  ووض��ع 
ما  ص��ورة  في  الرئاسي  المجلس 
إج��راءات  من  ال���وزارة،  به  قامت 
م��راج��ع��ة ل��إلف��راج��ات اإلداري����ة 
الخاصة بمرتبات موظفي القطاع 

العام للدولة.

الوحدة  حكومة  رئيس  نائب  السيد  التقى 
الوطنية المهندس رمضان أبوجناح يوم الثالثاء 
الشرقية  المنطقة  بلديات  عمداء  الماضي، 
الصعوبات  لبحث  الغربي،  والجبل  والجنوبية 

والمشاكل التي تواجه هذه البلديات.
وح��ض��ر االج��ت��م��اع ال����ذي ع��ق��د ب��دي��وان 
المالية،  وزراء  طرابلس،  في  ال��وزراء  رئاسة 
والتربية  االجتماعية،  والشؤون  والداخلية، 

والتعليم، والصحة، والحكم المحلي.
التي  الملفات  من  عدد  االجتماع  وناقش 
الصحة  الملف  مثل  البلديات  بعمل  تتعلق 
أزمة  ومعالجة  الطبية،  واألدوي��ة  والمعدات 

وال��ط��رق  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال���وق���ود،  ن��ق��ص 
المتهالكة.

إعطاء  ض��رورة  على  الرئيس  نائب  وشدد 
األول���وي���ة ل��ل��ب��ل��دي��ات وم��ن��ح االخ��ت��ص��اص��ات 
الحكومة  رئيس  من  مباشرة  بتعليمات  كاملة 
االختصاصات  بنقل  الدبيبة  عبدالحميد 

التي  األساسية  الخدمات  وتقديم  للبلديات، 
تحتاجها من خالل الوزارات.

وطرح الوزراء الحاضرون خالل االجتماع، 
ودعمها  البلديات  لمشاكل  الالزمة  الحلول 
خدمتها  ل��ت��ق��دي��م  ال���الزم���ة  ب��االح��ت��ي��اج��ات 

للمواطنين بالشكل المطلوب.

اجتمعت وزيرالخارجية نجالء المنقوش بمقر وزارة 
الخارجية في العاصمة طرابلس، يوم األحد الماضي 
مع منظمي القمة الدولية االقتصادية للطاقة جيمس 
 Energy Capital & Power شستر مدير شركة
الدولية  للقمة  المحلي  والشريك  للقمة  المنظمة 
االقتصادية للطاقة أحمد الغزالي نائب مدير الغرفة 

التجارية األمريكية الليبية.
وفي بيان لوزارة الخارجية ،أكد فيه أن المنقوش 
الدولية  للقمة  التحضيرية  اللجنة  رئيس  وبصفتها 

العاصمة  في  انعقادها  المزمع  للطاقة  االقتصادية 
نوفمبر  شهر  من   22/23 يومي  طرابلس  الليبية 
الجاري ، ترحيبها  بمنظمي القمة الدولية االقتصادية 

للطاقة .
كما أكدت المنقوش على أهمية عقد هذه القمة 
االستقرار  دعم  تمثل خطوة هامة على طريق  ألنها 
لمؤتمر  داعمة  تعد  كما   ، ليبيا  لدولة  االقتصادي 
استقرار ليبيا الدولي السابق والذي شوهد له نجاح 

ملحوظ على المستوى المحلي و الدولي .

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يشارك في أعمال مؤتمر األمم المتحدة للتغيير المناخي 
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“محمد  وال��ت��ج��ارة  االقتصاد  وزي��ر  أص��در 
رقم  ال��ق��رار  الماضي  األرب��ع��اء  ي��وم  الحويج” 
)593( لسنة 2021 م بشأن تحديد أسعار 

بعض السلع.
وح��دد ال��ق��رار في مادته األول��ى ع��دد من 
والحجم وسعر  النوع  يبين  السلع وفق جدول 
البيع للمستهلك بوبجسب القرار  فقد تحدد 
للقنطار  ب� 190 ديمار  المخابز   سعر دقيق 
،كما  تحدد سعر كيلو السكر ب�� 2.75 دينار، 
دينار،   3.75 ب��  قصيرة  حبة  األرز  وكيلو 
تحدد  فيما  دنانير،   4 ب��  طويلة  حبة  واألرز 
 7.75 ب��  ملي   900 ال��زي��ت  زج��اج��ة  سعر 
دينار، وزيت عباد الشمس ب��7 دنانير، والزيت 

المخلوط عند 6.5 دينار. 
المعلب  الطماطم  سعر  ال��ق��رار  ح��دد  كما 
والمكرونة  دينار،  ب�� 2.75  وزن 400 جرام 
دنانير،  ث��الث  ب��  واح���د  كيلو  وزن  المحلية 
وكيلو  دينار،   3.5 ب�  المستوردة  والمكرونة 
وال��دج��اج  دن��ان��ي��ر،   9 ب������  المحلي  ال��دج��اج 

المستورد ب�� 7.5 دينار. 
أن  على  الثانية  م��ادت��ه  ف��ي  ال��ق��رار  ون��ص 
ي��ت��ول��ى ج��ه��از ال���ح���رس ال��ب��ل��دي وم���أم���وري 
العالقة  ذات  وال��ج��ه��ات  القضائي  الضبط 
واحالة  الالزمة  القانونية  اإلج���راءات  إتخاذ 

المخالفين الى جهات ذات االختصاص. 

أبوبكر   " والتعمير  اإلس��ك��ان  وزي���ر   ن��اق��ش  
شركة  إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  مع  الغاوي" 
عمل  ت��واج��ه  التي  الصعوبات  العامة  االش��غ��ال 
الشركة  وتطوير ادائها بما يمكنها من المساهمة 
قطاعاتها  ف��ي  التنمية  م��ش��روع��ات  تنفيذ  ف��ي 

المختلفة .
ك��م��ا ت��م خ���الل االج��ت��م��اع ال����ذي حضره 
وزارة  ووكيل  والتجارة  اإلقتصاد  وزارة  وكيل 
التخطيط التطرق الى المشاريع المتوقفة  في 
اطار تنفيذ برنامج )عودة الحياة( التي أطلقتها 
رفع  على  واإلتفاق  الوطنية،  الوحدة  حكومة 
االساسي  النظام  وتعديل  الشركة  مال  رأس 
رقم  التجاري  النشاط  قانون  مع  يتوافق  بما 

23 لسنة 2010.

الديوان – وام
“أب��وب��ك��ر  والتعمير  اإلس��ك��ان  وزي���ر  اّط��ل��ع 
أوضاع  على  الماضي،  األربعاء  يوم  الغاوي”، 
منها،  تعاني  التي  والمختنقات  المرج  بلدية 
وذلك خالل لقائه عميد البلدية وليد العرفي 

بديوان الوزارة في طرابلس.
واستعرض عميد البلدية، بعض المشروعات 
تم  وال��ت��ي  المدينة،  تحتاجها  ال��ت��ي  الملّحة 
للعام 2022م،  العامة  الموازنة  تضمينها في 

خاصة في قطاع البنية التحتية.
في  تعمل  ال����وزارة  أن  “ال���غ���اوي”  وأوض���ح 
الوقت الحالي على تضمين جميع المشروعات 
الضرورية العاجلة عبر برنامج “عودة الحياة” 
يستهدف  وال���ذي  ال��ح��ك��وم��ة،  أطلقته  ال���ذي 

مختلف مدن ومناطق البالد.

وزير االقتصاد والتجارة يصدر قرار 
بشأن تحديد أسعار بعض السلع

وزير اإلسكان والتعمير يناقش 
الصعوبات التي تواجه عمل شركة 

االشغال العامة وتطوير ادائها

وزارة اإلسكان والتعمير تقف 
على مختنقات بلدية المرج

اجتماع بديوان مجلس الوزراء لمناقشة تمكين المرأة اقتصاديا والتركيز على ريادة األعمال 

وكيل وزارة الخارجية يبحث آلية تحصيل الديون الخارجية المتراكمة لصالح شركة الخدمات األرضية

وكيل وزارة الصحة يبحث تفعيل قرار عالوتي الخطر والتمييز الممنوحة للمسعفين والسائقين

وزير المالية يتابع سير عمل إدارة الميزانية وما تم إنجازه من عمليات إدخال 
ومطابقة للبيانات المالية بمنظومة مرتبات العاملين بالقطاع العام

وزارة الصحة تناقش إمكانية إنشاء وحدات زراعة نخاع العظم بمراكز عالج األورام في ليبيا

الوزراء  مجلس  بديوان  عقد 
يوم الخميس الماضي اجتماعا 
ضم وزيرة الشؤون االجتماعية 
" وفاء الكيالني " ووزير الدولة 
"سالمة  االقتصادية  للشؤون 
الغويل " ورئيس منظمة سيدات 
أعمال ليبيا و عدد من سيدات 
األع���م���ال م���ن ل��ي��ب��ي��ا وت��ون��س 

الخميس .

وذكرت مصادر وزارة الشؤون 
االج��ت��م��اع  أن  االج��ت��م��اع��ي��ة 
خصص لمناقشة تمكين المرأة 
ريادة  التركيز على  و  اقتصاديا 
األع���م���ال و ع��ق��د م���ش���اورات 
ل��ت��ع��زي��ز  إق��ل��ي��م��ي��ة و دول���ي���ة 
بمجتمعها  النهوض  في  دوره��ا 
وانخراطها في كافة النشاطات 

المحلية والعربية والدولية .

وزارة  وك����ي����ل  ب���ح���ث 
الخارجية لشؤون التعاون 
ال����دول����ي وال��م��ن��ظ��م��ات 
عام  مدير  مع  كتي،  عمر 
للخدمات  الليبية  الشركة 
دلعوب،  فتحي  األرض��ي��ة 
آل���ي���ة ت��ح��ص��ي��ل ال���دي���ون 
ال��خ��ارج��ي��ة ال��م��ت��راك��م��ة 

وال����واج����ب����ة ال��ت��ح��ص��ي��ل 
لصالح الشركة.

وت�����م خ�����الل ال���ل���ق���اء، 
االتفاق على اتخاذ ما يلزم 
ومخاطبة  إج���راءات،  من 
ذات  الخارجية  الجهات 
ال��ع��الق��ة؛ ل��م��ت��اب��ع��ة ه��ذا 

الملف.

وزارة  وك����ي����ل  ب���ح���ث 
الفنّية  ل��ل��ش��ؤون  الصحة 
والديوان سمير كوكو خالل 
رئيس  م��ع  عقده  اجتماع 
جهاز اإلسعاف والطوارئ 
وع��دد  كريمة،  مصطفى 
اإلدارات  م��س��ؤول��ي  م��ن 
تفعيل  بالجهاز،  واألقسام 
التمييز  ع���الوت���ي  ق����رار 
وال���خ���ط���ر ال��م��م��ن��وح��ة 
والسائقين،  للمسعفين، 
العاملة  األخ���رى  وال��ف��رق 

بمختلف الفروع.
واط����ل����ع ك���وك���و خ���الل 

اإلحصائيات  على  اللقاء 
ال���ت���ي رص���دت���ه���ا وح����دة 
اإلح������ص������اء ب���ال���ج���ه���از 
ح���ول ع��م��ل��ي��ات اإلن��ق��اذ، 
واإلخ�������الءات، وان��ت��ش��ال 
ال��ج��ث��ث، ون��ق��ل ال��ح��االت 
المصابة بفايروس كورونا 
الصحية  ال��م��راف��ق  ب��ي��ن 

المختلفة.
وب���������دوره، اس��ت��ع��رض 
التحديثات  الجهاز  رئيس 
األخيرة للتوزيع الجغرافي 
ال������خ������اص ب����خ����دم����ات 

اإلسعاف في ليبيا.

المبروك  خالد   " المالية   وزي��ر  ق��ام  
عبدالله " بتفقد سير عمل  إدارة الميزانية 
و ما تم إنجازه من عمليات إدخال ومطابقة 
للبيانات المالية بمنظومة مرتبات العاملين 
ضمن  تنفيذها  على  للعمل  العام  بالقطاع 
الحواالت الشهرية لمرتبات شهر ) أكتوبر 

10 ( ، والمتمثلة في األتي :- 
المحالة  الجديدة  المالية  اإلفراجات   -

من وزارة الخدمة المدنية . 
- البيانات الخاصة بالمشمولين بأحكام 
القانون رقم 4 لسنة 2018 وفقآ لما تم 
ومراقبات  التعليم  وزارة  ديوان  من  إحالته 

التعليم بالمناطق . 

 -إدخال وتنفيذ معدالت األداء ألعضاء 
لمحاضر  وفقآ  بالجامعات  التدريس  هيئة 

المطابقة المعتمدة. 
التابعين  الموظفين  مرتبات  معالجة   -
لمكتب العمل والتأهيل ببلدية الماية .  - 
البيانات  في  أخرى  تعديالت  إلى  إضافة 
المالية المتعلقة ب ) ترقيات / عالوات ( 
إط��ار حرص  في  الزيارة  وج��اءت هذه 
الوطنية  الوحدة  بحكومة  المالية  وزارة 
على حلحلة اإلشكاليات المتعلقة بصرف 
الممول  العام  بالقطاع  العاملين  مرتبات 
وموضوع  عام  بشكل  العامة  الخزانة  من 
وأيضا   ، ال��ج��دي��دة  المالية  اإلف��راج��ات 

تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 بشكل 
خاص.

وت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وص��ي��ات  رئ��ي��س مجلس 
الوزراء القاضية بضرورة إيالء هذه األمور 
األهمية البالغة وخاصة العمل عل تضمين 
القانون رقم 4  المالية وتنفيذ  اإلفراجات 

لسنة 2018م . 
وعقد وزير المالية "خالد المبروك عبد 
الله " على هامش هذه الزيارة اجتماعا  مع  
وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووكيل 
بحث  خالله  ت��م   والتعليم  التربية  وزارة 
المتعلقة  المالية  اإلج��راءات  تسريع  آليات 

بمنتسبي القطاعين المذكورين.

ب��ح��ث وزي���ر ال��ص��ح��ة علي 
الزناتي امكانية إنشاء وحدات 
بمراكز  العظم  نخاع  لزراعة 
مع  ليبيا،  ف��ي  األورام  ع��الج 
ال��دم،  أورام  بعالج  مختصين 
العامة  الوطنية  الهيئة  ورئيس 
واألنسجة  األع��ض��اء  ل��زراع��ة 
والخاليا الدكتور احتيوش فرج 
احتيوش على هامش حضوره 
ألعمال المؤتمر العلمي األول 
العظمي  النخاع  »زراع��ة  حول 

والخاليا الجذعية«.
واس���ت���ع���رض م��دي��ر م��رك��ز 
وع��الج  لتشخيص  ط��راب��ل��س 

س��ي��ال��ة  اس��م��اع��ي��ل  األورام 
اح���ت���ي���اج���ات ال��ت��ش��خ��ي��ص، 
واالح���ت���ي���اج���ات ال��ت��دري��ب��ي��ة 

للعمل  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��ع��ن��اص��ر 
ب����ال����وح����دات، إل�����ى ج��ان��ب 
من  الوحدات  عمل  متطلبات 
ال��ت��ج��ه��ي��زات، وال��م��خ��ت��ب��رات، 

والعيادات.
وم���ن ج��ان��ب��ه ط��ال��ب وزي��ر 
بتقديم  المختصين  الصحة 
مقترح متكامل إلنشاء وحدات 
العتماده  العظم،  نخاع  زراعة 
والشروع في تجهيز أول وحدة 
لزراعة نخاع العظم في ليبيا .



اقتصاد5
األحد 2 ربيع الثاني  1443هـ الموافق 7 نوفمبر 2021م العدد )152(  

نفذت شركة الزويتينة للنفط مناورة تتضمن 
نفطي  الن��س��ك��اب  لالستجابة  م��ح��اك��اة  تمرين 
بحري مْن الدرجة األولى وذلك بأشرف مباشر 
والسالمة  الصحة  التابع إلدارة  البيئة  من قسم 
جميع  مع  بالمشاركة  العمليات  وإدارة  والبيئة 

اإلدارات ذات العالقة . 
وأوضحت الشركة أنها خصصت مرفَأ الشحن 
في ميناء الزويتينة ليكونا مسرحا لهذه المناورة 
مدى  وتقييِم  وق��ي��اِس  معرفٍة  إل��ى  تهدف  التي 
للنفط  الزويتينة  لشركة  االستجابة  فريِق  قدرة 
وكذلك تفعيل خطط الطوارئ الخاصة بالشركة 
االنسكابات  ح��وادث  مع  والتعامل  مجابهة  في 

النفطية البحرية من الدرجة األولى. 
جميع  تجريب  الى  المناورة  هذه  تهدف  كما 
ال��م��ع��دات وال��ت��س��ه��ي��الت ال��م��ت��وف��رة ف��ي ميناء 
الزويتينة النفطي لمجابهة االنسكابات النفطية. 
اجراء  التمرين  تم خالل  انه  الشركة  وذكرت 
تقييم شامل لخطة الطوارئ لمجابهة االنسكابات 

النفط في ميناء الزويتينة النفطي . 
مراقب  بحضور  المناورة  ه��ذه  أجريت  وق��د 
االستجابة  فريق  كرئيس  للنفط  الزويتينة  ميناء 

السريعة وكامل الفريق. 
للنفط على االهتمام  الزويتينة  وأكدت شركة 
التمارين  هذه  مثل  بإجراء  توليه  ال��ذي  الكبير 
حماية  برامج  جاهزية  لضمان  دوري��ي  وبشكل 
البيئة وانشطة مكافحة التلوث البحري على وجه 

التحديد. 
اجتماع  السريعة  االس��ت��ج��اب��ة  ف��ري��ق  وع��ق��د 
التمرين  نتائج  لتقييم  التمرين  من  االنتهاء  بعد 
تفاديها  على  والعمل  الضعف  نقاط  وت���دارس 
مستقباًل، وتحديد مدى فاعلية معدات مكافحة 
االنسكابات  ع��ن  الناتجة  والمخاطر  التلوث 
من  لتقليل  اتباعها  ال��واج��ب  وال��ط��رق  النفطية 
النفطية  االنسكابات  تسببها  قد  التي  المخاطر 

بالبيئة البحرية. 

مع  والصلب  للحديد  الليبية  الشركة  اتفقت 
على  وال��ت��دري��ب"  اإلشعاعية  القياسات  مركز" 
بالشركة  العاملين  وت��دري��ب  ال��خ��ب��رات  ت��ب��ادل 

المعنيين بمجال القياسات اإلشعاعية.
جاء ذلك خالل اجتماع مجلس إدارة الشركة 
تابع لمركز"  الفقيه” مع فريق  برئاسة “ محمد 
عدد  بحضور  والتدريب"  اإلشعاعية  القياسات 

من مدراء اإلدارات بالشركة . 
بين  تعاون  اتفاقية  عقد  االجتماع  وتم خالل 
 " الخبرات  بتبادل   " تقضي  والمركز  الشركة 
وتمكين المركز من إجراء القياسات اإلشعاعية، 
باإلضافة إلى تدريب العاملين بالشركة المعنيين 

بمجال القياسات اإلشعاعية. 
القياسات اإلشعاعية هو  أن مركز  إلى  يشار 
هذه  وأن  الليبية،  للدولة  التابعة  المراكز  من 
االتفاقية تأتي في إطار االهتمام بالمجال البيئي 

وفق المعايير الدولية. 

إجراء تدريب محاكاٍة لالستجابة النسكاب نفطي 
في البيئِة البحريِة بميناٍء الزويتينة النفطي

الشركة الليبية للحديد والصلب تتفق مع 
مركز القياسات اإلشعاعية والتدريب على 

تبادل الخبرات وتدريب العاملين بها

رئيس لجنة اإلدارة بشركة الخليج العربي للتفط يجتمع مع الفريق المشترك لمنطقة التعاقد 91

لجنة دراسة قانون النشاط التجاري تناقش اللوائح المتعلقة بحماية المستهلك

وكيل وزارة االقتصاد والتجارة في االجتماع التاسع للجنة القيود 
الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية بالقاهرة

وزارتا العمل والتأهيل تتفقان على تدريب السجناء لدخول سوق العمل

استقبل رئيس لجنة اإلدارة لشركة الخليج 
العربي للنفط السيد صالح القطراني بمكتبه 
يوم األربعاء الماضي بحضور السادة أعضاء 
 OMV لجنة اإلدارة وعضو لجنة المالك عن
المشترك  الفريق  ومدير   ، أندرياس  السيد 
السيد  أوجلة  النافورة   91 التعاقد  لمنطقة 
الشريك  م��ن  نائبه  م��ع  شعيب  ف��رج  فهمي 
جيري  وال���س���ادة  ه��ي��رم��ان  ال��س��ي��د   OMV
مهندس مشروع خطة التطوير والسيد محمد 

نجيب الزنقار منسق االتفاقية 
حيث تم مناقشة السبل الكفيلة والخطط 
مجال  في  الصعوبات  كافة  لتذليل  والبرامج 
الحفر وتطوير اآلبار ، وتوفير معدات الحفر 
لتطوير منطقة التعاقد 91 بحقل النافورة ، 

لرفع وزيادة اإلنتاج .
اإلدارة  لجنة  رئ��ي��س  السيد  ت��ط��رق  كما 
 ، الحالية  المشاريع  ح��ال��ة  ال��ى  وال��ح��ض��ور 

ومعرفة المشاكل التي تواجه الفريق المشترك 
تنفيذ  بما يحقق  لها  الالزمة  الحلول  وإيجاد 

الخطط والبرامج المعدة لهذا المشروع.

ومراجعة  دراس��ة  لجنة  عقدت 
اجتماعها  ال��ت��ج��اري  ال��ن��ش��اط 
الماضي  األرب��ع��اء  ي��وم  ال��ث��ال��ث، 
اللوائح  لمناقشة  ال���وزارة  بمقر 
بحماية  المتعلقة  والتشريعات 
ال��م��س��ت��ه��ل��ك وم��ك��اف��ح��ة ال��غ��ش 

التجاري.
عددا  اللجنة  استعرضت  كما 
م��ن ال��م��ق��ت��رح��ات ووض���ع األط��ر 
التنظيمية الكفيلة بتحقيق حماية 
المستهلك ورفع مستوى الخدمات 

وتعزيز التنافسية.
يشار أن وزير االقتصاد أصدر 
م  لسنة 2021  رقم 428  قرار 
دراسة  تتولى  لجنة  تشكيل  بشأن 
ومراجعة اللوائح الخاصة بالقانون 
بشأن  م   2010 لسنة   23 رق��م 
مقترح  واع��داد  التجاري  النشاط 
وال��ق��رارات  اللوائح  لمشروعات 
اص��دراه��ا،  ال��م��زم��ع  التنفيذية 
واقتراح اية تشريعات أخرى لدعم 

وتحفيز االقتصاد الوطني.

االق��ت��ص��اد  وزارة  وك���ي���ل  ش�����ارك 
والتجارة لشؤون المناطق الحرة "نوري  
للجنة  التاسع  االجتماع  في  قطاطي" 
إطار  في  التجارة  على  الفنية  القيود 
الكبرى  العربية  التجارة الحرة  منطقة 

الدي عقد  بمقر األمانة العامة لجامعة 
الدول العربية .

وت���ن���اول االج��ت��م��اع م��ن��اق��ش��ة بنود 
على  الفنية  بالقيود  الخاص  الملحق 
التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة 

العربية الكبرى بموجب قرار المجلس 
مع  لتتواكب  واالجتماعي   االقتصادي 
إجراءات التبادل التجاري في المناطق 
هو  ما  مع  وكذلك  العالم،  في  الحرة 
معمول به في منظمة التجارة العالمية.

ال��ع��م��ل  وزارة  أك������دت 
تنظيم  ع��زم��ه��ا  وال��ت��أه��ي��ل 
للسجناء  تدريبي  برنامج 
اإلصالح  مؤسسات  ون��زالء 
وال��ت��أه��ي��ل؛ إلدم��اج��ه��م في 
مع  بالتعاون  العمل،  س��وق 

وزارة العدل.
العمل  وزارة  واوض��ح��ت 
زي��ارة  سيَشمل  البنامج  ان 
التابعة  اإلصالح  مؤسسات 
لوزارة العدل؛ للوقوف على 
للبرامج  النزالء  احتياجات 

التدريبية والتأهيلية، للرفع 
‘كسابهم  و  ك��ف��اءت��ه��م،  م��ن 
الخبرة المهنية و الحرفية، 

وذلك وفق بيان الوزارة.
ال���ج���دي���ٌر ب���ال���ذك���ر أن 
ال����ب����رن����ام����ج س��يَ��ن��ط��ل��ق 
إدارة  مع  الفنية  بالشراكة 
التدريب  و  التدريب  ج��ودة 
ومكتب  المهني،  والتكوين 
التعاون الدولي، ومركز رفع 
والمركز  المهنية،  الكفاءة 

“الليبي الكوري”.

شركة راس النوف تقيم ورشة عمل فنية حول تصنيع أنظمة قياس النفط الخام ومشتقاته
الن��وف  راس  ش��رك��ة  نظمت 
ورش��ة  وال��غ��از  النفط  لتصنيع 
الحديثة  األن��ظ��م��ة  ح��ول  عمل 
في مجال القياس بالتنسيق مع 
شركة  OGS االنجليزية ضمن 
القياس  خطة تطوير منظومات 
النفطية  والموانئ  الحقول  في 

الليبية.
 وق����دم����ت خ�����الل ال���ورش���ة  
تقنيات  ح����ول  ف��ن��ي��ة  ع����روض 
ال��ق��ي��اس ال��ح��دي��ث��ة وم��ح��ط��ات 
المستخدمة  والمعايرة  اإلختبار 
ومشتقاته. النفط  ق��ي��اس  ف��ي 

بمشاركة العديد من المهندسين 
والمختصين  القطاع  بشركات 
للتفتيش  ال���ع���ام���ة  ب��������اإلدارة 
تقنية  عبر  ب��ال��رب��ط  وال��ق��ي��اس 

مختلف  من  بعد  عن  التواصل 
ال��م��واق��ع ب��ال��م��وان��ئ وال��ح��ق��ول 

النفطية.
 وت����م خ����الل ورش����ة ال��ع��م��ل 

الفنية  ال��م��ت��ط��ل��ب��ات  م��ن��اق��ش��ة 
للمعايير  وفقا  القياس  لعمليات 

القياسية الدولية. 
ب����االدارة  المختصون  وأك���د 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��ف��ت��ي��ش وال��ق��ي��اس 
التطورات  مواكبة  أهمية  علي 
ورش  عقد  خ��الل  م��ن  التقنية 
في  تسهم  ال��ت��ي  الفنية  العمل 
الخبرات  وتبادل  المعرفة  نقل 
م��ع ب��ي��وت ال��خ��ب��رة وال��ش��رك��ات 
المصنعة وبما يسهم في تطوير 
الحقول  في  القياس  منظومات 

والموانئ النفطية الليبية.
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رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ُيشارك في تأبين الشهيد الفريق  ونيس بوخمادة

وفد بلدية غات يناقش ُحزمة من المواضيع  المتعلقة بالمنطقة  مع المؤسسة الوطنية للنفط 

"مدير أمن جالو" يبحث تفعيل نقطة األمن بمنطقة السرير

عضو بلدية اجخرة يجتمع مع إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب

لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  شارك 
بنغازي المهندس صقر بوجواري في تأبين 
الشهيد الفريق -ونيس عبدالكريم بوخمادة  
بالقوات  الخاصة  ال��ق��وات  أقامته  ال���ذي 
الذكرى  بُمناسبة  الليبية  العربية  المسلحة 
األولى لوفاته وذلك بحضور الُمفتش العام 
الفريق  الليبية  العربية  المسلحة  للقوات 

ال��ق��وات الخاصة  ال��ج��روش��ي  وأم��ر  صقر 
اللواء/ عبدالسالم الحاسي ومدير التوجيه 
المعنوي اللواء /خالد المحجوب وعدد من 

المواطنين والشخصيات العسكرية .
التسييري  المجلس  رئيس  وألقى  ه��ذا 
فيها  أشاد  بالُمناسبة  كلمة  بنغازي  لبلدية 
الذي قدم جهده وعمله ووقته  البطل  بهذا 

ِف��داًء للوطن وال��ذي عرفته ميادين  وروح��ه 
دينه  على  غيوراً  ِمقداماً  فارساً  المعارك 
ووطنه ، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد 
فسيح  يُدخله  وأن  رحمته  بواسع  الفقيد 
جناته وأن يتقبله قبوالً  حسناً وأن يُنزله في 
والصديقين  األنبياء  مع  األعلى  الفردوس 

والُشهداء . 

ادارة  مجلس  رئ��ي��س  عقد 
للنفط  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��وس��س��ة 
م��ص��ط��ف��ى صنع  ال��م��ه��ن��دس 
بمدينة  الموسسة  بمقر  الله 
ادارة  م��دي��ر  رف��ق��ة  ط��راب��ل��س 
المكلف  المستدامة  التنمية 
بن  ع��ادل  السيد  بالمؤسسة 
قبلية اجتماعاً  موسعاً مع وفد  
 : السادة  غات ضّم  بلدية  من 
نصر  ال��ن��واب  مجلس  ع��ض��و 
محمد  وعضو المجلس االعلى 
وعميد  الكوني  موسى  للدولة 
المهدي   م��وس��ى  غ��ات  بلدية 
غات   لمنفذ  ال��ع��ام  وال��م��دي��ر 
ال��ب��ري ال��ت��وات��ي اح��م��د، وام��ر 
ال��ح��دود  ح��رس   401 كتيبة 
عميد حسني الحداد، ورئيس 
وأع���ض���اء ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 

وعدد من اعيان المدينة .
من  ُحزمة  االجتماع  ناقش 
ببلدية  المتعلقة  المواضيع  
غات والصعوبات والمختنقات 
أبرزها   وال��ت��ي  تعانيها   التي 
وال��ي��ة  ال��وق��ود  ن��ق��ص  مشكلة 
م���ت���اب���ع���ة ع���م���ل���ي���ة وص�����ول 
وُش��ّح  للمنطقة  ال��م��ح��روق��ات 

مياه الشرب وامكانية مساهمة 
ال��م��س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ادارة 
على  التغلب  ف��ي  بالموسسة 
والصعوبات  المختنقات  هذه 
غ��ات  اه���ال���ي   يعانيها  ال��ت��ي 
وأيضاً مشاكل الشباب والبنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��م��راف��ق ال��ش��ب��اب 
والتنمية  بالبلدية  والرياضة 
البشرية كونها إحدى المناطق 

المجاورة للعمليات النفطية.
المهندس  اك��د   جانبه  م��ن 
الموسسة  ان  على  الله  صنع 
تتوانى  ل��ن  للنفط  ال��وط��ن��ي��ة 
ع���ن ح��ل��ح��ل��ة وإزاح������ة بعض 
ال��م��خ��ت��ن��ق��ات ال��ت��ي ت��م��ر بها 

البلدية على الرغم من العسر 
به  تمر  ال��ذي  الشديد  المالي 
تسييل  عدم  بسبب  المؤسسة 

الميزانيات المخصصة.
وفي سياق متصل اشاد وفد 
غات  باألعمال التي  انجزتها 
في  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
ومشاريعها  الجنوب   مناطق 
ال��ف��ع��ال��ة وال��ت��ي أه��م��ه��ا قيام  
شركة مليتة بتدريب عدد كبير 
مجال  في  الجنوب  شباب  من 
االم����ن وال���س���الم���ة ال��وط��ن��ي��ة 
وم����ش����روع ان����ش����اء م��ص��ف��اة 
المنطقة  وت���زوي���د  ال��ج��ن��وب 
من  وع���دد  اكسجين  بمصنع 

سيارات االسعاف تلبية لطلب 
الموافقة  الى  اضافة  االهالي 
على تنفيذ مشروع دوارة الغاز 

بمنطقة الجنوب.
النواب  مجلس  عضو  وق��ال 
ما  ان  محمد:   نصر  السيد 
ق��ام��ت ب���ه ال��م��وس��س��ة وع��ل��ى 
الله،  صنع  المهندس  رأس��ه��ا 
االخيرة  سنوات  العشر  خالل 
ك����ان ج����ب����اًراو ت���ح���دي���ًدا في 
والبعيدة،  الريفية  المناطق 
م��ن تدني  ال��رغ��م  وذل��ك على 
م���س���ت���وى ال���م���ي���زان���ي���ة ال��ت��ي 
الوطنية  المؤسسة  تخصص 

للنفط.

د.يونس  وليد  بني  بلدية  عميد  عقد 
اجتماعاً  الماضيين  اليومين  ال��ع��زوزي 
السيد  وليد  بني  مطار  مدير  مع  موسعاً 
كجمان  ع��زال��دي��ن ص��ال��ح 
المطار  م��دي��ر  وم��س��اع��د 
ال��س��ي��د ال��ن��اج��ح م��ف��ت��اح 
مكتب  وم��دي��ر  ال��ه��م��ال��ي 
بالمطار  اإلداري��ة  الشؤون 
وذلك   ال��زروق  طه  السيد 
للمشاكل  ح��ل��والً  ل��وض��ع 
استكمال  دون  ح��ال��ت  ال��ت��ي  وال��ع��راق��ي��ل 

المطار.
األجهزة  عناصر  اإلجتماع  أيضاً  حضر 
قسم  رئيس  بالبلدية  والعسكرية  األمنية 
الرائد  وليد   بني  آم��ن  بمديرية  النجدة 
بني  حماية  آمر  ،مساعد  الله  فتح  سالم 
ومن  ف��رج   ميالد  عقيد  العسكرية  وليد 
جهاز المخابرات العامة عقيد هشام احمد 
العسكرية  الشرطة  سرية  وم��ن  ب��رن��وص 

عقيد المين ضو.
أجري خالل االجتماع ُمباحثات وعرض 
خطة لتأمين المطار بالتعاون مع األجهزة 

األمنية والعسكرية بالبلدية . 
من جانبه شدد عميد بلدية بني وليدعلى 
وقفة  من  والب��د  حيوي  مرفق  المطار  أن 
يتسنى  لكي  المطار  لتأمين  ج��ادة  أمنية 
بالشكل  عملها  إستكمال  الصيانة  لشركة 

المطلوب .
مع  تواصل  على  البلدية  بأن  وأض��اف  
ومصلحة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس 
لتقديم  ال��م��واص��الت  ووزارة  ال��م��ط��ارات 
مطار  مايتطلبه  كل  وتوفير  الالزم  الدعم 

بني وليد من خدمات .

لبلدية  التسييري  المجلس  عضو  بحث 
مدير  م��ع  ام���داوي  /منصور  السيد  طبرق 
محطة تحلية المياه المكلف السيد/ المهدي 
جارالله العوامي وعدد من الموظفين  المشاكل 

التي تواجه المحطة .
البلدية  أن  ام��داوي  وأكد 
كل  لحلحلة  تسعى  س���وف 
ال��م��ش��اك��ل ال���ت���ي ت��ع��ت��رض 
من  لإلنتاج  لتعود  المحطة 
ج��دي��د،ح��ي��ث ت��م ال��ت��واص��ل 
المائية  ال��م��وارد  وزارة  م��ع 
بالخصوص لتذليل  الصعاب التي من شأنها 

المساهمة في تحسين أداء عمل المحطة. 
يشار إلى أن بلدية طبرق تضع في أولوياتها 
حل مشكلة المياه وتحرص على سرعة إنشاء 

محطة تحلية المرصص الجديدة. 

لحلحلة مشاكل مطار بني وليد 

البلدية تناقش ُخطة لتأمينه بالتعاون 
مع األجهزة األمنية والعسكرية

بلدية طبرق تبحث المشاكل والعراقيل 
التي تواجه محطة التحلية

ال��واح��ات جالو  أم��ن  ق��ام مدير 
آمر  رفقة  العبار  فرج  خالد  مقدم 
ب��زي��ارة  م��ش��اة   )  129  ( الكتيبة 
الصناعي  النهر  لموقع  ميدانية 
ومستودع  السرير  كهرباء  ومحطة 
تفعيل  بُغية  وذلك  النفطي  السرير 

نقطة شرطة السرير .
حيث أجتمع السيد مدير األمن 
النفطي  ال��س��ري��ر  م��س��ت��ودع  بمقر 
المذكورة  المواقع  مديري  بالسادة 

والذين رحبوا بإنشاء نقطة شرطة 
الواحات  أمن  لمديرية  تابعة  تكون 
البالغات  بتلقي  وتختص  جالو   -

الخاصة بالشكاوى والمفقودات.
مدير  السيد  أك��د  جانبه  وم��ن   
األمن علي بذل كل الجهود لتفعيل 
نقطة شرطة السرير  شاكراً السيد 
آمر كتيبة )129( مشاة و السادة 
مديري المواقع لما قدموه من دعم 

وتجاوب لتفعيل النقطة.

اجخرة  البلدي  المجلس  عضو  ناقش 
السيد ايمن أحمد عيسي  مع نائب رئيس 
للحديد  الليبية  للشركة  اإلدارة  مجلس 
والصلب المهندس سليمان عمورة و مدير 
السيد  بالشركة  والتوزيع  التسويق  إدارة 
مفتاح القداري خالل اإلجتماع الذي عقد 
بمقر الشركة  بمدينة مصراتة  كيفية تعامل 
بلديات الواحات )اجخرة ،جالو ،أوجلة( مع 

الشركة والوقوف على احتياجات المنطقة 
خاصة  والصلب  الحديد  مخصصات  من 
الحديد  نقص  م��ن  تعاني  البلديات  وأن 
بالسوق  سعره  ارت��ف��اع  ظ��ل  ف��ي  والصلب 

السوداء.
إدارة  مدير  السيد  أوض��ح  جانبه  م��ن 
التسويق والتوزيع بالشركة  بأنه  في الفترة 
لكي  حجز  منظومة  فتح  سيتم  المقبلة 

طريقها  عن  الحجز  المواطن  علي  تسهل 
ومن أي مدينة دون حضور المواطن لمقر 

الشركة .
اإلدارة  مجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  أك��د  كما 
بالشركة بأن من ضمن الخطط المستقبلية 
للشركة الليبية للحديد والصلب فتح مكاتب 
توزيع للشركة بجميع المدن الليبية لتُسهل 

علي المواطن شراء الحديد والصلب .
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اختتام فعاليات ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة في طرابلس

وزارة االقتصاد والتجارة تطلق منصتين اقتصادية لمساعدة 
رواد االعمال واخرى للتجارة واالستيراد والتصدير 

“دور البيئة في الحد من مسببات األمراض السرطانية” عنوان لورشة عمل نظمتها وزارة البيئة

اخ��ت��ت��م��ت ي�����وم ال��خ��م��ي��س 
ليبيا  ملتقى  فعاليات  الماضي 
الصغرى  للمشروعات  الدولي 
والمتوسطة والذي أقيم بمدينة 
المؤسسة  ب��رع��اي��ة  ط��راب��ل��س 

الوطنية للنفط.
وشارك في الملتقى أصحاب 
والمتوسطة  الصغرى  المشاريع 
مختلف  من  الصغر  والمتناهية 
خالله  ع��رض��وا  ليبيا،  مناطق 
المختلفة  المحلية  المنتجات 
م��ث��ل ال���ص���ن���اع���ات ال��غ��ذائ��ي��ة 
وصناعات  أن��واع��ه��ا  بمختلف 
التقليدية  واالزي����اء  ال��م��الب��س 
ومشاريع  الجلدية  والصناعات 
م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ن��ش��اط ال��زراع��ي 
الطبية  ال��م��ح��ال��ي��ل  وص��ن��اع��ة 
وك����ذل����ك م���ش���اري���ع م��رت��ب��ط��ة 
ومشاريع  ال��خ��دم��ي  بالنشاط 
وم��ش��اري��ع  وال��ت��غ��ل��ي��ف  التعبئة 

أخرى واعدة. 
ويهدف الملتقى إلى التعريف 
ب��ه��ذه ال��م��ش��اري��ع واص��ح��اب��ه��ا 
المهتمين  م��ع  العالقات  وب��ن��اء 
االعمال  ورج��ال  والمستثمرين 

والجهات التمويلية لغرض النمو 
وزي����ادة االن��ت��اج وال��ت��وس��ع في 
واالهم  ودوليا  محليا  التسويق 
العمل  ف��رص  من  المزيد  خلق 

والتحول في اتجاه اإلنتاج. 
من  العديد  الملتقى  وتخلل 
النقاش  وصالونات  الجلسات 
ح���ول م���وض���وع ال��م��ش��روع��ات 
الصغرى والمتوسطة بين خبراء 
مختلف  من  والتنمية  االقتصاد 
والخاصة  الحكومية  الجهات 

ورجال االعمال والمستثمرين. 
الوطنية  المؤسسة  وشاركت 
من  الملتقى  ه��ذا  ف��ي  للنفط 
خالل رعاية اصحاب المشاريع 
م���ن ال��م��ن��اط��ق ال��ق��ري��ب��ة من 
الجنوب  من  النفطية  العمليات 
وم��ن��اط��ق ال���واح���ات وال��ج��ف��رة 
اتيحت  ممن  والجبل  وغدامس 
لهم فرصة المشاركة والحضور 

وعددهم 34 مشارك. 
رئ��ي��س حكومة  ن��ائ��ب  وك���ان 

ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة "رم���ض���ان 
أب���وج���ن���اح " ق���د أف��ت��ت��ح ي��وم 
ليبيا  ملتقى  الماضي،  االثنين 
الصغرى  للمشروعات  الدولي 
وال��م��ت��وس��ط��ة ب��ح��ض��ور وزي���ر 
" محمد  وال��ت��ج��ارة  االق��ت��ص��اد 
إدارة  مجلس  ورئيس   " الحويج 
ل���غ���رف ال���ت���ج���ارة وال��ص��ن��اع��ة 
الرعيض  محمد   " وال���زراع���ة 
" وع����دد م��ن ال���وك���الء ورج���ال 
الرياضية  المدينة  في  األعمال 

بمدينة طرابلس. 
الحكومة  رئيس  نائب  وق��ال 
القطاع  شركات  بعمل  نفخر   (
على  الحثيث  لسعيهم  الخاص 
ت��ق��دي��م ال���خ���دم���ات وإي���ص���ال 
كامل  في  وحرفهم  صناعاتهم 
رب����وع ل��ي��ب��ي��ا ح��ت��ى ف���ى اح��ل��ك 
بالدنا  بها  مرت  التى  الظروف 
الحبيبة ونسعى بكل قوة لجلب 
الخبرات العالمية ونقل المعرفة 
تحسين  ل��غ��رض  ل��ل��ق��ط��اع��ات 
ال��خ��دم��ات وت��ق��دي��م األف��ض��ل 
ونبذ البطالة وخلق فرص عمل 

للشباب (. 

أطلقت وزارة االقتصاد والتجارة  منصتين 
واالخ���رى  االع��م��ال  رواد  لمساعدة  االول���ى 
خطة  ضمن  والتصدير  واالستيراد  للتجارة 
وزارة االقتصاد لدعم االقتصاد الوطني ودعم  
رواد االعمال والتجارة واالستيراد والتصدير 

 .
حيث أعلن  وزير االقتصاد والتجارة "محمد 
المشترك  الصحفي  المؤتمر  في  الحويج" 
ال���ذي ع��ق��ده ص��ب��اح ي��وم االرب��ع��اء الماضي 
بطرابلس مع " خوسيه لويس سانشيز أليغري 
" نائب رئيس بعثة االتحاد االوروبي لليبيا -  
دعم  مكتب  و"منصة  المنصتين  اط���الق 
متوسطية"  االورو  واالس��ت��ث��م��ار  ال��ت��ج��ارة 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  ط��ري��ق  ف��ي  أول���ى  كخطوة 
والتجارة  االقتصاد  وزارة  مساعي  وضمن 
لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتحسين 
المحلي  االستثمار  وتشجيع   االعمال  بيئة 
المواطنين  ام��ام  االف���اق  وفتح   ، واالج��ن��ب��ي 
واالستثمارية  االقتصادية  االنشطة  لممارسة 

والتجارية . 
 وأوضح  وزير االقتصاد "محمد الحويج" 
في المؤتمر الصحفي إن الهدف من اطالق 
االورو  واالستثمار  التجارة  تسهيل  المنصة  
بين  االقتصادية  العالقات  وتعزيز   ، متوسط 
المتوسط  ج��ن��وب  ودول  االوروب����ي  االت��ح��اد 
التجارة  وتسهيل  االقتصادي  التكامل  ودعم 

في  الشفافية  م��ب��دأ  وت��ع��زي��ز  واالس��ت��ث��م��ار 
بين  الخبرات  وت��ب��ادل  التجارية  التعامالت 
وأن   " المنصة  ه��ذه  ف��ي  المنخرطة  ال���دول 
المنصه سترد على كافة االستفسارات التي 

ترد من مستخدمي البوابة االلكترونية .
 واضاف "الحويج" ان المشروع يهدف الى 
التكامل  ودعم  االقتصادية  العالقات  تعزيز 
واالستثمار  ال��ت��ج��ارة  وتسهيل  االق��ت��ص��ادي 
التعامالت  ف��ي  الشفافية  م��ب��دأ  وت��أك��ي��د  

التجارية.
االتحاد  ممثل  خوسية  أعلن   جانبه  ومن 
االوروب��ي   االت��ح��اد  دول   استعداد  االوروب���ي 
لدعم  قطاع االقتصاد والتجارة والتأكيد علي 
عنصر  والتجارة  االقتصاد  قطاع  تطور  ان 
اساسي لإلستقرار وان ليبيا تمتلك الكثير من 
إحتماالت النجاح امامها ويمكنها ان تنوع في 
مفيد  سيكون  الرقمي  واالقتصاد  اقتصادها 

جدا للحكومة للتطور وهذا التطور يجب ان 
يصل الي جميع انحاء ليبيا.

اكد  ؛  الليبية  األنباء  لوكالة  تصريح  وفي 
رئيس هيئة المعلومات "عبدالباسط الباعور" 
يعد  االقتصادية  المنصات  ه��ذه  اط��الق  ان 

خطوة   نحو الخدمات اإلكترونية .
سيشهد  القريب  المستقبل  أن   وأض��اف 
اإلكتروني  دليل  إلى  االج��راءات  دليل  تحويل 
خدمات  على  ال��م��واط��ن    يتحصل  بحيث 
بها  تقوم  التي  اإلج���راءات  وكافة  الترخيص 

الوزارة إكترونيا .
ايضا  ت��ق��وم  المنصة  ان  ال��ب��اع��ور  وق���ال 
واصحاب  االعمال  ورواد  التجار  بمساعدة 
التصديرية  ال��ش��روط  ناحية  م��ن  الشركات 
تصبح  حتى  العمليات  من  وغيرها  والقيود 
أي   أو  المعلومات  على  ال��ح��ص��ول   عملية 

اجراءات اقتصادية  بشكل سلس وبسيط .

ورش��ة  البيئة،  ب���وزارة  النشاط  مكتب  نظم 
عمل بعنوان “دور البيئة في الحد من مسببات 
األمراض السرطانية” جاءت هذه الورشة ضمن 
والدفع  البيئة  لحماية  وخططها  ال��وزارة  جهود 
أساسًيا  محوًرا  لكونها  لأفضل  البيئي  بالعمل 

من محاور التنمية المستدامة.
نقاش  بحلقة  العمل  ورشة  المشاركون  وبدأ 
مسببات  م��ن  ال��ح��د  ف��ي  ودوره����ا  البيئة،  ع��ن 
األمراض السرطانية “محذرين من أن الملوثات 

باألمراض  اإلص��اب��ة  أسباب  أح��د  هي  البيئية 
السرطانية”.

الدولية  الجهود  محاضرتها  ف��ي  وت��ن��اول��ت 
األم��راض  انتشار  من  تحد  التي  واالتفاقيات 

المسرطنة.
وتخلل الورشة قيام االتحاد الليبي لمكافحة 
الوزارة،  ووكيل  البيئة  وزير  بتكريم   ، السرطان 
ل��دوره��م  العمل  ل���ورش  المنظمين  م��ن  وع���دد 
المشجع في حملة مكافحة األمراض السرطانية.

الديوان - وال
الماضي،  الخميس  يوم  بنغازي  ببلدية  أقيمت 
جلسة حوارية حول مخاطر الجرائم االلكترونية أو 

ما تعرف بالسيبرانية )الهكر(.
وقد شارك في هذه الجلسة نخبة من المختصين، 
والدراسات  للبحوث  الليبي  المركز  إشراف  وتحت 
أطلقها  التي  المبادرة  على  بناء  وذلك  اإلكتوارية، 
اإلعالمي خالد عثمان الزوي، مع بعض الناشطين 

بشأن إنشاء جمعية الوطنية لالنترنت اآلمن.
وأشار اإلعالمي خالد عثمان الزوي إلى أن هذه 
المبادرة؛ جاءت على خلفية االحتفاء باليوم العالمي 
لالنترنت اآلمن، والذي خصص له يوم 2 – 9 من 

كل عام.
وقد شارك في الجلسة كال من:  القائم باإلعمال 
ال��ط��واح،  ن��اص��ر  ال��دك��ت��ور  ال��وس��ط��ى  إفريقيا  ف��ي 
والمدير التنفيذي لمركز البحوث الصناعية الدكتور 
محمد التيناز، والخبير الدولي في األمن السيبراني 
والمستشار السابق لرئيس المركز األوروبي الدولي 
القادر  عبد  الدكتور  ببروكسل  اإلره��اب  لمكافحة 
بالمنطقة  والتوجيه  التوعية  مكتب  ومدير  أرحيم، 
المخدرات  لمكافحة  العامة  ب����اإلدارة  الشرقية 
الكرغلي،  عمر  محمد  العقيد  العقلية  والمؤثرات 
ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بمفوضية المجتمع 
العام  والنقيب  المعداني،  سالم  األستاذ  المدني 
عون  األس��ت��اذ  الليبيين  واإلعالميين  للصحفيين 
كهرباء  مهندس  الكهرباء  شركة  وع��ن  ال��ه��واري، 
درباش،  ونيس  األستاذ  محتوى  وصانع  توكر،  تيك 
اإلعالمي  اإلع���الم  بكلية  التدريس  هيئة  وعضو 
للبحوث  الليبي  المركز  عام  ومدير  النائلي،  أحمد 
والدراسات االكتوارية الدكتور عبد الغفار المنفي، 
وأستاذ االقتصاد بالجامعات الليبية الدكتور أسامة 

السحاتي.
والتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  مكتب  م��دي��ر  ق���ال  ب����دوره، 
الثقافة  دور  إن  بوغرارة،  الدكتور محمد  المعرفية 
من  الناس  توعية  أجل  من  األول��ى؛  بالدرجة  يأتي 
خالل عقد ندوات علمية وطبع ملصقات تهدف إلى 

نشر الوعي .
وتخللت الجلسة؛ تقديم اإلعالمي خالد عثمان 
ك��ان��ت   بخصوص  التي  ال��زوي ع��رًض��ا  لمبادرته 
إلى  مشيًرا  آم��ن،  انترنت  جمعية   إلنشاء  اقتراح 
منذ  بسيطة  مبادرة  عن  عبارة  كانت  انطالقته  أن 
اآلمن،  لالنترنت  العالمي  اليوم  خالل  من  عامين، 
لكن هذه السنة تم إحياء هذه المبادرة وتم العمل 
ذات  والشخصيات  الجهات  جمع  خالل  من  عليها 

االختصاص.
مرحلة  في  دخلت  المبادرة  أن  ال��زوي  وأوض��ح 
كل  جمع  في  ورفاقه  هو  يعتزم  إنه  حتى  التطور؛ 
المناطق في ليبيا لالنضمام إلى تأسيس الجمعية 

بشكل أكبر وأقوى.
النقاش  الجلسة؛  خالل  من  المشاركين  وتبادل 
ب��ط��رح ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��س��اؤالت ح���ول ال��ج��رائ��م 
إن  باعتبار  التوعية؛  على  والتركيز  اإللكترونية، 
العالم يحتاج إلى توعية لما يحدث فيه من أمور عن 
طريق االنترنت، ومن ثم يأتي دور المجتمع المدني 
والثقافة واألمن واالتصاالت، والعديد من الجهات 
لما له من خطورة هامة قد تصل إلى اختراق األمن 
واالنترنت  االلكتروني،  الفضاء  باختراق  القومي 
اآلمن هو الذي سيجعل المجتمع يستوعب المخاطر 

التي تحدث عبر هذا الفضاء.
الجرائم  ق��ان��ون  ح��ول  المشاركين  تحدث  كما 
السيبرانية؛ والذي لم يُطرح للمصادقة في مجلس 
أو  اإلع��م��ال  يُنظم  القانون  ه��ذا  باعتبار  ال��ن��واب، 
الفضاء  على  اإللكترونية  التجارية  المعلومات 
فيه  تصل  قد  الذي  الليبي،  السيبراني  اإللكتروني 
أو  الدولة  بأمن  المساس  تم  إذا  لإلعدام  العقوبة 

الجرائم األخالقية.
فاالنترنت؛ هو الوسيلة الفاعلة األسهل واألسرع 
األمن  واالنترنت  المجتمع،  كامل  إلى  الوصول  في 
تكون  أن  ويجب  ليبيا؛  في  ورائ��د  جديد  هو شيء 
هناك خطة طويلة األمد لنجاح دور هذه الجمعية، 
ختام  وف��ي  األم����ور،  أول��ي��اء  على  التركيز  وي��ج��ب 
الجمعية  تأسيس  اقتراح  على  االتفاق  تم  الجلسة 

الليبية لإلنترنت اآلمن.

جلسة حوارية حول مخاطر الجرائم 
اإللكترونية أو ما تعرف بالسيبرانية
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ثقافية

مفوضية المجتمع المدني تنظم حلقة نقاش حول 

  “آفة المخدرات وتأثيرها على المجتمع”
الديوان - وال

نظمت يوم الخميس الماضي، 
بمدينة  ال��ب��وري  وهبي  بمركز 
ب��ن��غ��ازي، ح��ل��ق��ة ن��ق��اش ح��ول 
)آفة المخدرات وتأثيرها على 
المجتمع(، بحضور مدير مكتب 
المعرفية،  والتنمية  الثقافة 
م��ح��م��د ب�����وغ�����رارة، ورئ���ي���س 
المدني،  المجتمع  مفوضية 
والمفتشة  ب��ال��ت��م��ر،  أب��ري��ك��ة 
ال��ت��رب��وي��ة وال��م��س��ت��ش��ارة في 
دبوب،  الهام  الدولية  الجامعة 
ومدير مكتب اإلعالم والتوعية 
ب�����إدارة م��ك��اف��ح��ة ال��م��خ��درات 
ع��ق��ي��د م��ح��م��د ال���ك���رغ���ل���ي، 
ب��اإلدارة  اإلعالمي  والمتحدث 
ال��ع��ام��ة ب��ال��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي، 
رائد  النجدة،  دوري��ات  ورئيس 
علي فركاش،  ومشائخ وأعيان 

بنغازي وبعض الشخصيات.
إلقاء  تم  الحلقة  خ��الل  وت��م 
العديد من الكلمات، لما تسببه 
أضرار جسيمة  من  اآلفة  هذه 
وخطيرة قد تؤدي الى االنتحار.
ح��ي��ث ق��دم��ت ورق����ة بحث 
ل��ل��م��ف��ت��ش��ة ال���ت���رب���وي���ة، ال��ه��ام 
النفسية  األث��ار  بعنوان  دب��وب، 
ل��دى  المتربية  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
وال��ت��ي  ال��م��خ��درات،  متعاطي 
ت���ن���اول���ت ع����دد م���ن ال��ن��ق��اط 
على  النفسية  األضرار  أهمها، 
النفسية  واألث�����ار  ال��م��ت��ع��اط��ي 

والبطالة بين الشباب.
اليوم  “جئت  قائلة  وصرحت 
في  بحثية  ب��ورق��ة  للمشاركة 

هذا الموضوع الهام والخطير، 
وه����و ت��ع��اط��ي ال���م���خ���درات، 
كبير  بشكل  أص��ب��ح��ت  وال��ت��ي 
ف����ي م��ج��ت��م��ع��ن��ا اإلس����الم����ي 
عن  ال��ورق��ة  ف��ي  تحدثت  فقد 
متعاطي  لدى  النفسية  اض��رار 
النفسية  وح��ال��ت��ه  ال��م��خ��درات 
ت��ح��ت ت��أث��ي��ر ال���م���خ���در، مما 

ينعكس سلبا على حياته.
وأضافت بأن المسئولية تقع 
والمجتمع  واألسرة  الفرد  على 
الحكومية  بمؤسستها  والدولة 
وغ��ي��ر ح��ك��وم��ي��ة، وب��أن��ه يجب 
إجراء دراسات ميدانية لمشاكل 

الشباب وانحرافهم.
منظمة  رئيس  تحدثت  كما 
ال��م��ج��ت��م��ع ال���م���دن���ي أب��ري��ك��ة 
بالتمر، عن هذه اآلفة بالصفة 

القانون  تناوله  وما  القانونية، 
الليبي في معالجة المخدرات، 
“ح��ي��ث ت���ن���اول ال��ق��ان��ون رق��م 
بشأن   ،1990 ل��س��ن��ة   )7  (
المخدرات، والتي نصت المادة 
القاضي  بإيجاز  منه   )36  (
مصحة  في  المدمن  يوضع  أن 
يوضع  أن  م��ن  ب���دال  ل��إلدم��ان 
داخ����ل ال��س��ج��ن، وي��ع��ف��ى من 
من  لكل  الجنائية،  المسئولية 
اختار للذهاب إلى العالج داخل 

المصحة.
أيضا  بالتمر  تطرقت  كما 
الخاص   )4( رقم  القانون  إلى 
الخمر،  وتجريم شرب  بتحريم 
نص  وال��ذي  العقوبات  وقانون 
ع��ل��ى أن ت��ص��ل ال��ع��ق��وب��ة إل��ى 
ال��س��ج��ن، على ك��ل م��ن ب��اع أو 

شرب، أو مرر أوح��از، مضيفة 
كثيرا  شدد  الليبي  المشرع  أن 
ف��ي ال��ق��ان��ون وال��ن��ص��وص على 

تعاطي المخدرات.
وأك����دت أن ه���ذه ال��ظ��اه��رة 
تفشي  وه����ي  ج����دا،  خ��ط��ي��رة 
تعاطي المخدرات بين الشباب 
ه��ذه  الف���ت  بشكل  وال��ف��ت��ي��ات 
تدفق  بسبب  وذل���ك  ال��ف��ت��رة، 
عبر  كبيرة  بكميات  المخدرات 

المنافذ.
واختتمت بالتمر أصبح األمر 
أطيافه،  بكل  المجتمع  كل  يهم 
ألنه أصبح ينعكس على سلوك 
ال��ش��ب��اب )ال��ت��ع��ل��ي��م األس��اس��ي 
واإلع������دادي وال���ث���ان���وي( فهم 
في  عليهم  نعول  والذي  شبابنا 

المستقبل القادم”.

أمسية  الثقافي  البوري  مركز  بقاعة  أقيم 
األدب��اء  م��ن  العديد  بحضور   ” األدب  “بهو 
وبتقديم  والمثقفين،  وال��ش��ع��راء  وال��ك��ت��اب 
والشاعر  عبدالمحسن”  “عفاف  اإلعالمية 

“بالقاسم السحاتي”. 
هذا وقالت السيدة “عفاف عبدالمحسن” 
مؤسسة “بهو األدب الثقافي”: أن هذا البهو 
وال��ش��ع��راء  وال��ك��ت��اب  األدب����اء  جميع  يشمل 
والفنانين والمهتمين، حيث بدأ بمركز النهر 
واآلن  توقف  تم  ومن  سنوات،  منذ  الثقافي 
الثقافي  ال��ب��وري  بمركز  م��ج��دداً  نعود  نحن 
الذي احتضننه، وبإذن لله سنستمر معكم من 
وأدب  فن  الثقافية، من  تقديم هممنا  خالل 
المضامين  وكافة  وشعر وقصة ومحاضرات 

الثقافية.
ه���ذا وأك����دت ع��ب��دال��م��ح��س��ن” ب���أن ه��ذه 
اللقاءات تنصب في بوتقة وطن، وتستمر في 

منتصف كل شهر. 

المعرفية  والتنمية  الثقافة  مكتب  نظم 
ببلدية بنت بية امس السبت المعرض األول 
للفنون تحت شعار “بريشتي وقلمي نبني 
والنحت  والخط  الرسم  يشمل  موهبتي” 
م��ن خالله  عبر  ال��ي��دوي��ة  وال��م��ش��غ��والت 

المشاركون عن مواهبهم وإبداعاتهم . 
واشتملت األعمال الفنية المختلفة في 
بمشاركة  مرة  ألول  يقام  ال��ذي  المعرض 
العديد  على  الحياة,  وادي  بلديات  م��ن 
ال��ي��دوي��ة،  وال��م��ش��غ��والت  اللوحات,  م��ن 
مواهب  شكلتها  المختلفة  والمنحوتات 
بلديات  م��ن  األع��م��ار  مختلف  م��ن  شابة 
نالت  إب��داع��ي  معرض  في  الحياة  وادي 
عبروا  الذين  للمعرض  الزائرين  إعجاب 
المبادرة  لهذه  وتشجيعهم  دعمهم  ع��ن 

الثقافية والفنية . 
المقام  المعرض  فعاليات  وتضمنت   
عديد  بية  بنت  الثقافة  مكتب  مقر  في 

األنشطة الثقافية المتنوعة. 
والتنمية  الثقافة  مكتب  مدير  وأوض��ح 
أن   ،  " ال��ه��ادي  علي  ال��ه��ادي   " المعرفية 
كنشاط  نوعه  م��ن  األول  يعد  المعرض 
وتضمن  المنطقة,  ف��ي  وث��ق��اف��ي  ف��ن��ي 
عرض عشرات اللوحات الفنية المتنوعة 
والنحت  والخط  الرسم  فنون  تمثل  التي 
فنية من  لوحات  و  اليدوية,  والمشغوالت 
رسومات األطفال, وذلك في إطار تشجيع 
المواهب الشابة في بلديات وادي الحياة 
وجرى خالل الحفل الختامي للمعرض 
في  الداعمة  والجهات  المشاركين  تكريم 

إنجاح فعاليات المعرض . 

مركز البوري الثقافي 
يحتضن أمسية “بهو األدب” 

المعرض األول للفنون بمكتب الثقافة 
والتنمية المعرفية ببلدية بنت بيه

094 321 96 12

العادي لسنة 2021م  التوكيالت المالحية لحضور االجتماع األول  إدارة شركة شحات ألعمال  يدعوا مجلس 
وذلك يوم االثنين الموافق 2021/11/15م على تمام الساعة 11 صباحا بمقر وزارة المواصالت بطرابلس وذلك 

لمناقشة جدول األعمال التالي:-
استعراض ومناقشة تقرير نشاط الشركة عن السنوات من تاريخ عقد آخر جمعية عمومية حتى النصف   - 1

األول لسنة 2021م.
استعراض ومناقشة تقارير هيئة المراقبة عن الفترة من تاريخ عقد آخر جمعية عمومية حتى النصف   - 2

األول لسنة 2021م.
إعادة تشكيل مجلس اإلدارة وهيئة المراقبة وتحديد مكافآتهم.  - 3

ما يستجد من أعمال.  - 4
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس إدارة شركة شحات ألعمال التوكيالت المالحية

دعوة الجمعية العمومية لشركة شحات ألعمال التوكيالت المالحية
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اقالم حرة
إشراف : هدى حممد اجملربي

من كّل طرٍف صاحب 
لِبَس القريُب على يديه األخضَر 

وإذا الصديق ينادي لونًا أحمَر
ليموَت طفٌل في البراري مفعم 

ويعيش كلب راد أن يتحضرا 
وتفاقم األمر فُخضَب مئزري 

حيث القلوب هنا تباع وتشترى 
ُسفكت دماء فتساقَط دمعنا 

كذبًا فَصّعدِت السفيه المنبرا 
أنا قد غضضت الطرف عنهم لحظة 

ونظرت من قد ساس أو من عسكَر 
وسكُت كوني ال أجيد سياسة 
أبدا و وزن الشعر عندي تكسَر

شخٌص يناصر و األخير معارٌض 
وأنا الذي استيقظت توا ال أرى 

قد مات لي من كل طرف صاحب 
وجرت دموعي لست أدري ما جرى 

ال تسألوني ألي طرف أنتمي 
فلربما كسرى وربما قيصرا

يخبرني  ُمربك  شعوٌر  إجتحاني   "
أب��ّت  ولكن  يَجمُعنا  لقاء  أخ��ر  بأنه 
نفسي و روحي تصديق ذلك برمجُة 
ادم سيكوُن  القَّ ِلَقاءنا  أّن  عقلي على 
مرتدية  و سأكون  الزفاف  قاعِة  في 
ُمشرق  وج��ه��ِي  و  األب��ي��ض  ُفستاني 
التجميل  القِليل من مَساحيق  بسبب 
،، ترأى  الَسعادة  والُحمرة وكثيٍر من 
لي َمشهد قبولي بك والُصراخ بأعلى 

صوِتِ لِ� قائلة
 م��واف��ق��ة ع��ل��ى ال�����زواج ب��ك حين 

يسألني المأذون إذ ُكنت موافقة
أنتظر  بأني   أمجنون هو ؟!! يظن 

سؤاله ألعبر عن قبولي األبدي لك
مرة  أول  منذ  عليك  واف��ق��ُت  ��د  قَّ  
تخون  التى ال  تلك  فيها عيناك  رأيت 

أبداً 
خيانة  أك��ب��ر  ُخنتني  ق��د  لِكنك  و 
ُسجلت في التاريخ ،، خيانة ال تُغتفر 
األدي��ان،،  كل  في  شفاعة  لها  ليس  و 
سكين  ب��غ��رِس  أشبه  ورحيلك  رحلت 

َمسموٍم في خافقي 
رح��ي��ل !! ب����دون ع����ودة غ��ي��اب ال 
ب��ع��دِه قد  ل��ي م��ن  لتعود  أس��ت��ج��دي��َك 
ُكِسَرت بسببه ُكل أحالمي وُطموحاتي 
تخيلت ابتسامتك حيَن تراني بفستاني 
و  ك��ع��ادت��َك  سبقتني  لكن  و  األب��ي��ض 

جعلتني أراك ولكن وأنا أبكي 
ِعوضاً  األبيض  بكفنك  رأيتك  ّقد   

عن التوكسيدو الّسوداء 
 أح��ب��ك ب��ح��ج��م ف��ق��دي وَح��ن��ي��ن��ي 
ووحدتي ِبدونك ،، تالله األخيرة تسع 
صدر  ذات  فهي  عليها  وم��ا  األرض 
ُكل  يحتوى  أن  على  قادر  حنون رطب 

البشر "

■ بقلم :محمد ساسي العياط 

من شارعين

ألنني أجيد الكالم

■ بقلم: أكرم اليسير 

■ بقلم : مروة آدم حسن

من شارعيِن 
وطلَقٍة 

وِجراْح .. 
من نخلتيِن  

وغربٍة من طيْن ..
قمٌر سيغِزُل للّنهاِر وشاْح ..
والعيُن تمسُح دمعًة للغيْن ..

أرض الخرافة تشتهي اإلفصاْح ..
نا ويُبيْن .. والبرد يفشى ِسرَّ

والعمُر أعلَن 
ال تَحيَن ِكفاْح ..

ُل اآلتيْن .. سعف النَّخيِل يُجدِّ
لمدينتي 

ألصابِع الفاَلّْح ..
للدعوِة 

الخرساء 
لل������� آميْن ..

لطفولتي 
وداللٍة 

ونُواْح ..
وِق  من بَْعِد بَْعِد الشَّ
و ال������� في الحيْن ..

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

مُس  والشَّ
واَرْت سوَءةَ الُمفتاْح ..

والباُب يلعُن ُقْفلنا الِمسكيْن ..
عجبي ِلما ُظلُْم القلوِب 

مباْح 
وظالم ُظلِمِك 

صاحٌب و مكيْن  ؟!..
ماضرَّ من لِوصاِلُكْم ِملحاْح

لو مرًة 
للقاِئِه تأتيْن ؟! ..

مازال يرسم في العيون َصباْح 
من شارعيِن 

ولهفٍة 
وحنيْن ..

ألنني ال أجيد شيئا
سوى الكالم

أظن بأنني أجيد كل اللغات
أجعل آذاني ُمطِرقة للدبيب

أجيد لغة الحشرات 
حتى تلك الفراشة

التي أوهمتني بأنها بكماء 
فهمت ما كانت تقوله

بلغة جسدها 
الذي كان يرقص للضوء 

عرفت أنها مثال
كانت في الظالم

وأن العالم السوداوي
حرمها صوت الرفرفة

تلك الفراشة المسكينة
كادت أن تُصّم 

لوال بُقعة الضوء 
تلك التي أضأُت بها

خطواتي المتعثرة 
نحو القصيدة 

كل ضوء أُسلّطُه على الورقة
يجلب فراشة معه

لترمي نفسها من الفرح عندي
لم تكن تتكلم 

لكنني كنت أسمع قهقهًة
لم أكن حينها مهتمة بها 

كل ما كنُت أريده 

أن أمسك بقصيدة واحدة 
***

أجيد لغة الفراشات 
لذلك فهمت أنها

كانت ترقص للنور 
لتشكرني 

لتبارك ذلك اإللهام 
الذي أزاح كاهل الليل عنها وعني

انتهى الليل... وجاء الصباح
وأنا أمسك بقصيدة من نور

وكمشة من الفراشات
تتراقص حولها

من يومها 
وأذني تُطِرُق نفسها 

ألصوات العاجزين عن الثرثرة
لذلك العالم األخرس

الذي تلعثم وأضاع الكالم
لكنه أجاد لغات كثيرة 

الرقص للموت
الرفرفة للحياة

الدبيب على األمل... 
***

ألنني أجيد الكالم 
يخطر ببالي دائما 

العاجزين عن البوح 
المتلعثمين على الحرف 

الُملتفين حول الكلمة

أولئك الذين 
تمططت أيديهم من اإلشارة 

يصرخون لنا 
يقولون نحن هنا

في عالم ال يعرف من التلويح
سوى أنه من إشارات الوداع! 

***
ألنني أجيد الكالم 

أفهم سيميائيات
المشاعر.. والجسد 

وأفهم سيمياء المالمح 
أعرف جيدا

بأن الملوحين 
آخر شيء يريدونه الوداع 

الحب المتراقص على وجوههم
وهالة الدفء حول أجسادهم

تلعثمهم.. وتبعثرهم 
تشظيهم بعد كل حرف يمسكونه

كل ذلك يخبرنا أنهم يريدون البقاء
وأن أرواحهم التي تهيم حولنا

تُهدي ليلنا أحرفا من نور 
وتسوق إلينا مع الفجر

كمشًة من القصائد
ألنني أجيد الكالم

أفهم جيدا ما تتفّوه به
مالمح العاجزين عن البوح... 

شعوٌر ُمربك
■ بقلم : وصال جمال 

■ بقلم : أميلة النيهومغبش الُخّناس المْوجوع

عندما يضّج الصمت
وتهدأ

األعاصير
وُيحِصي القلب

خسائره
شغفا

وحنينا
وشوقا

ال يرتوي
فيتسّلق بتؤدة

وَهج ضياء
وينهمر

غيمة هاطلة
أحبارا

وُحبورا

ليس ُخّناسا
أبدا

ذاك الَمْوجوع
الذي

يكون لك
ُعّكاٌز

عندما تعجز
عن مواصلة

الُغُدّو
والرواح

وتتشابه اإلصباحات
واآلصال

ويُعّم الغبش
وريدك

وسواسك جميل
مثل خافقك

جميل
يمأل أكواني

لهفة
حيران
مكدود

ممتطيا
صهوة كهف

بين ضلوعه
مقطوعا

من قبضة
ريح

تصرخ حزنا
وتفيض

مرارة
تستحّم روحي

بضوئها

وترتشف الشفق
جرعات
في كّف
شفيٍف

ندّي
بهّي

يسيل رحيقا
ويتناثر أنُجما

ُمتوّهجة
على بتالتها

كأسفاٍر
ُمضيئة
لعوالم

براءة
ال

تشيخ
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)في مثل هذا الشهر ـ نوفمبر ـ 1917م(

)كارثة تاريخية لم تصحح!!(

� حقا في مثل هذا  القارئ  عزيزي 
ع��ام  م��ن   � نوفمبر   � م��ن   2  � ال��ي��وم 
كارثة  فيه  ارتكبت  ال��ذي   � 1917م 
تاريخية وانسانية لم تصحح الى االن 
!! � في حق شعب في وطنه � في الوقت 
الذي لم يدرك فيه أي مرئ ، حينذاك 
ان يتم االستالء على وطن بشعبه وبكل 
ما يملك � في غضون ساعات قليلة ، 
بها رجل  قام   ، واحدة  ورحلة مكوكية 
وتلك  الرحلة  هذه  فأصبحت   � واح��د 
الساعات القليلة � استمرت ال كثر من 
نصف قرن ونيف من الزمان !!� والى 
المعايير  وفق  تصحيحها  يتم  لم  االن 
،تلك  االنسانية  او  السياسية  الدولية 
يعاني  ظل  شعب  بحق  ارتكبت  التي 
في الشتات الى يومنا هذا !�  وارض 
اال   ، الصهاينة  المحتلين  استباحها 
وهو الشعب العربي الفلسطيني االبي 
واصبح  عنوة  ارضه  من  الذي شرد   ،
ي��ع��ان��ي ك��اب��وس ال��ظ��ل��م واالض��ط��ه��اد 
والقهر واالرهاب والتنكيل واالغتصاب 
الذين   ، الصهاينة  المعتدين  قبل  من 
احتلوا ارضه وفق ذريعة واهية وادعاء 
باطل ،فيما يقولون انها ارض الميعاد 
من   2 � االس����ود  ال��ت��اري��خ  ه���ذا   �  !!
ارخ  الذي   � نوفمبر من عام 1917م 
له ذاك االرعن المقبور ) بلفور ( الذي 
وذل��ك  للصهاينة  م���زورا  حقا  اعطى 
في  لليهود  دول��ة  إلقامة  احقيتهم  في 
فلسطين العربية � هذا التاريخ المشؤم 
الذي عجزت كافة القوانين والمنظمات 
لتصحيحه  النظر  اع��ادة  في  الدولية 
ايديهم  اقترفت  الذين  اولئك  من قبل 
اصبحت  التي  التاريخية  الكارثة  هذه 
لشعب  انسانية  م��أس��اة  اعظم  تمثل 
عن  للدفاع  وسيلة  يملك  ال   ، بكامله 
 !! الحجارة  واقربها  القليل  اال  نفسه 
� والتي ال تساوي شيئا امام الترسانة 
ان��واع  بأحدث  المدججة  الصهيونية 
في  بما   ، والفتاكة  الحديثة  االسلحة 
فيما  عنه  تتكتم  ال��ذي  ال��ن��ووي  ذل��ك 
الدولية  الهيأة  امام  بإسرائيل  يسمى 
من  نوفمبر   2 االس��ود  التاريخ  ذاك   �
في  تدوينه  تم  ال��ذي   � ع��ام 1917م 

ذاكرة كل الشعوب العربية واالسالمية 
بناء  االم��ر لأسف  ه��ذا  اتخذ  لقد   ،
على قرار رجل واحد وفي رحلة واحدة 
ولكنها شتت شعبا   � قليلة  ، وساعات 
وباهلها  اهلها  من  ارض��ا  واغتصبت 
بها  قام  التي  المغمورة  الرحلة  تلك   �
بريطانيا  خارجية  وزي��ر   ) بالفور   (
آنذاك ، الذي قابل فيها زعماء الكيان 
ال��ص��ه��ي��ون��ي ، ف��ي ام��ري��ك��ا � وال���ذي 
تأييد  اللقاء  هذا  خالل  من  لهم  اكد 
لليهود  قومي  وط��ن  إلن��ش��اء  حكومته 
بإرسال  بعدئذ  قام  حيث   ، بفلسطين 
 � روتشلد   � الى  المشؤوم  الوعد  هذا 
زعيم اليهود في انجلترا ، وقد عرف 
هذا الوعد الوغد ، لدى العرب بوعد 
) بلفور ( اال انه بعد صدور هذا الوعد 
باسترضاء  تقوم  ان  بريطانيا  حاولت 
هذا  ب��ان  حينئذ  اعلنت  حيث  العرب 
الوعد الذي منح لليهود ، ال يتعارض 
مع حقوق العرب السياسية او المدنية 
� ولكن في اعتقادي بانه ما خفي كان 
االسود  التاريخ  ذاك  فمنذ   �!! اعظم 
الذي اصبح بالفعل كارثة تاريخية ، إذ 
بدأت من خالله تنسج خيوط المؤمرة 
ما بين بريطانيا واليهود ضد فلسطين 
الرسائل  اولى  هذه  فكانت   ، وشعبها 
في  بريطانية  ادارة عسكرية  انشاء   �:
االدارة  ه��ذه  اتخذت  وق��د   � فلسطين 

اب��واب  تفتح  ان  هي   � اول��ى خطواتها 
الهجرة امام الفلسطينيين الذين ذاقوا 
ذرعا من ابتزاز اليهود ، وذلك بمساندة 
انجلترا ، ما جعلهم يفرون بجلودهم من 
علهم   � ومزارعهم  ومتاجرهم  ديارهم 
يعودوا اليها وقد رحل هؤالء المحتلون 
من حيث اتوا ، ولكن ما حصل عكس 
ذلك إذ سمحت هذه االدارة البريطانية 
بعدئذ ، بتمليك االراضي الفلسطينية 
لليهود ، ثم أقامه العديد من المنظمات 
اصبحت  وقد  فلسطين  في  اليهودية 
عدة  مسميات  تحت  نشاطها  تمارس 
� باطنها يختلف عن ظاهرها !! � الى 
اخر ما يقومون به هؤالء الصهاينة من 
دسائس مملؤة بخبث الصهيونية التي 
ظلت تحيكها ضد الشعب الفلسطيني 
االع�����زل ب��ص��ف��ة خ��اص��ة وال��ش��ع��وب 
وهكذا   ، عامة  واالسالمية  العربية 
فرض بعدئذ االنتداب البريطاني على 
الدولية  المنظمة  قبل  من  فلسطين 
التي  كان  يطلق عليها ) بعصبة االمم( 
عام 1922م  ) االمم المتحدة حاليا( 
والتي اتخذت ضمن نقاطها االساسية 
اهدافه  واكبت  حيث   ) بلفور  وع��د   (
النقاط  واولى   � الصهيونية  ونصوصه 
تتعاون  يهودية  بوكالة  االعتراف  هي 
مع السلطات البريطانية في فلسطين 
اليهود  تهجير  الى  تهدف  كانت  والتي 

، بل لم تقف عند هذا الحد فذهبت 
بذلك الى مطالبة السلطات لبريطانية 
بسن قانون للجنسية كي يسهل االمر 
على حصولهم  بفلسطين  اليهود  امام 
للتبعية الفلسطينية ، وكذلك اختيارهم 
الى  الرسمية  اللغة  هي  العبرية  للغة 
وهنا   � وال��ع��رب��ي��ة  االنجليزية  ج��ان��ب 
التصرفات  ه���ذه  خ���الل  م��ن  اع��ت��ق��د 
اصبح   � حينذاك  تحدث  كانت  التي 
سيطرته  ي��ف��رض  ال��ي��ه��ودي  التغلغل 
 ، المنطقة بطريقة غير مباشرة  على 
حتى تمكن من بلوغ اهدافه المتعددة 
تم  عندما   ، الفرصة  له  سنحت  وقد 
انسحاب االدارة العسكرية البريطانية 
تضع  ان  اختارت  والتي  فلسطين  من 
بمكانها ادارة مدنية ومندوبا ساميا من 
اصل يهودي بريطاني ، والذي قام هو 
االخر بتعيين رؤساء الدوائر الحكومية 
اصبح  وال��ذي   ، واليهود  االنجليز  من 
كما  الفلسطينية  االرض  في  يتصرف 
بعض  يمنح  الذي جعله  االمر   ، يشاء 
للوكالة  كهدية  الفلسطينية  االراض��ي 
اليهودية ، كما انه قام بعدئذ بإصدار 
لفيف  بطرد  الحق  تمنحه  تشريعات 
بعض  م��ن  الفلسطينيين  ال��ع��رب  م��ن 
ال��س��ه��ول واالودي�����ة � ك��ل ه���ذا ح��دث 
يقابلون  يزالون  ال  وحكامهم  والعرب 
بالقلق  االستعمارية  السياسة  تلك 
ب��ل منهم م��ن ه���رول صوب  وال��ح��ذر 
التطبيع بدون ادنى مقابل ازاء القضية 
الفلسطينية � ولهذا نقول الى حكامنا 
لم   � متي  ال��ى   � والمسلمين  ال��ع��رب 
تصحح هذه الكارثة التاريخية ؟!!� التي 
فلسطين  في  ابناءنا  حق  في  ارتكبت 
العربية � الى متي نظل مكتوفي االيدي 
 � ؟!!  المحتلين  اليهود  غطرسة  تجاه 
 ، الحي  العربي  الضمير  نناشد  اننا 
وارجوا ان ال يطول انتظارنا � يا حكام 
العرب والمسلمين ، يا أصحاب السمو 
موقف  نريد   ، والسلطان   والجاللة 
موحد ، فال سالم اال بإرجاع القدس 
تعود  كي  العربية  لفلسطين  كعاصمة 
من  فهل   � العربية  االم��ة  حضن  ال��ى 

مجيب ؟!!� ) والله المستعان (

■  بقلم / محمد عبد السالم الجالي 
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حوادث

نصاب يدعي أنه رجل أعمال  

واإلدارة العامة للبحث الجنائي تلقي القبض عليه

مركز شرطة المدينة بنغازي : 

القبض على سارق نفذ أكثر من 30 عملية سرقة آخرها ُحلي زوجته

جمرك ميناء مصراتة : يضبط 3.8 مليون حبة مخدر هلوسة  بداخل ُشحنة  َأْسرة طبية قادمة من مالطا

البحث   ع��ن��اص��ر  أل��ق��ى 
القبض  بنغازي  الجنائي  
على نصاب انتحل شخصية 
رجل أعمال  قام باإلحتيال 
في  مواطن  على  والنصب 
تسعون  ق���دره   مالي  مبلغ 
بعد  ليبي وذلك  دينار  ألف 
من  المواطن  شكوى  إحالة 
ِقبل النيابة العامة  لإلدارة 

العامة للبحث الجنائي .
تفاصيل القضية 

مقدم  م��ع  ب��اإلس��ت��دالل 
تعرف  بأنه  أف��اد  الشكوى 
ع��ل��ى ش��خ��ص ادع����ى أن��ه 
المنطقة  من  أعمال  رج��ل 
الغربية يقيم بمدينة بنغازي 
وي��س��ت��خ��دم س��ي��ارة ف��اره��ة  
في التنقل نوع )تيوتا تندرا 
باهضة  هواتف  ويمتلك   )
جيدة  عالقته  وأن  الثمن 
المسؤولين  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 
أمور  األعمال وهي  ورجال 
ات��ض��ح ف��ي��م��ا ب��ع��د خ��الل 
مجرد  إن��ه��ا  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
س���ت���ار إلي���ه���ام ال��ض��ح��اي��ا 
المنصوب عليهم واقناعهم 
انه فعال رجل اعمال ثري.

وافاد المشتكي أيضا أن 
)النصاب( األع��م��ال  رج��ل 

قد حضر إليه وأخبره بأن 
لديه مبلغ نقدي كاش يبلغ 
ويريد  دي��ن��ار  أل��ف  تسعون 

إيداعه في حساب مصرفي 
بضاعة  ف���ات���ورة  ل��ت��س��دي��د 
ذل��ك  يستطيع  ل��م  ول��ك��ن��ه 
المصرف  إلزدح���ام  ن��ظ��راً 
ل���ذل���ك ط��ل��ب م��ن��ه إت��م��ام 
طريق  ع��ن  اإلي���داع  عملية 
على  اإللكترونية  الخدمة 

أن يسلمه المبلغ كاش. 
إحتيال

س��رد  المشتكي  وت��اب��ع 
ال��واق��ع��ة ق��ائ��ال :أن����ه ق��ام 
ب��ال��ت��واص��ل م��ع أص��دق��ائ��ه 
وأق��ارب��ه وق��ام��وا ب��دوره��م 
لم  ولكنه  اإلي���داع  بعملية 
عليه  المتفق  المبلغ  يستلم 
ح��ي��ث أف�����اده )ال��ن��ص��اب( 
ال�����ذي ي���دع���ي أن����ه رج��ل 
متواجد  المبلغ  بأن  أعمال 

له  يرسله  وسوف  بالشركة 
لم  ه��ذا  ولكن  السائق  م��ع 

يحدث.
وبحسب البحث الجنائي 
يعرف  ال  ال��م��ش��ت��ك��ي  أن  
الُمحتال  ذلك  إقامة  محل 
أي  وال  ش��رك��ت��ه  م��ق��ر  وال 
بإستثناء  إليه  تقود  بيانات 
رقم هاتفه النقال المقفل.
تتبع خيوط القضية

تواصل مناوب التحقيق 
التزييف   مكافحة  بقسم 
وال��ج��رائ��م اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
للبحث  العامة  ب����اإلدارة 
ال��ج��ن��ائ��ي  ف���ور إن��ت��ه��اء 
م��ع صاحب   اإلس���ت���دالل 
في  بالتحقيق  ال��ش��ك��وى 
الواقعة وقاموا بالتواصل 

م���ع ال��م��ص��رف وإت��خ��اذ 
اإلج�������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ف��ق��ام ال��م��ص��رف ب���دوره 
ب���ت���زوي���ده���م ب��ب��ي��ان��ات 
ص�����اح�����ب ال����ح����س����اب 
ال��م��س��ت��ف��ي��د م���ن ال��ق��ي��م 
ال��م��ح��ول��ة وت��ب��ي��ن ب��أن��ه 
ص��اح��ب م��ح��ل ِص��راف��ة 
بشارع دبي فتم التواصل 
م��ع��ه ب��خ��ص��وص ال��ق��ي��م 
فأفاد  لحسابه  المحولة 
بأن القيم حولت من تاجر 
من المنطقة الغربية لديه 
سيارة نوع تندرا و استلم 
أجنبية  ع��م��ل��ة  مقابلها 
التردد  )دوالر( وهو دائم 
ع��ل��ى م��ك��ات��ب ال��ص��راف��ة 
بحسب البحث الجنائي.

إلقاء القبض
ب��ع��د ت��ك��ث��ي��ف ال��ت��ح��ري 
وبفضل  المعلومات  وجمع 
الجهود المبذولة من البحث 
القبض  إل��ق��اء  ت��م  الجنائي 
بأنه  وتبين  المحتال  على 
العمل  ن��ص��اب ع��اط��ل ع��ن 
بضحاياه  ال��ت��الع��ب  يتقن 
عبر إرتداءه مالبس فاخرة 
فارهة  سيارات  وإستئجار 
منمق  ب��أس��ل��وب  وي��ت��ح��دث 
من  بعديد  معرفته  ويدعي 
يدعي  كما  األع��م��ال  رج��ال 
امتالكه شركات ليتم إيداعه 
ثم  وم��ن  القانوني  بالحجز 
بالموقوف  المحضر  إحالة 
باقي  التخاذ  العامة  للنيابة 

اإلجراءات القانونية .

الديوان \ خاص
بقسم  التحريات  أع��ض��اء  تمكن 
إلقاء  م��ن  ب��ن��غ��ازي  المدينة  ش��رط��ة 
ق���ام بسرقة  ال��ق��ب��ض ع��ل��ى س����ارق 
المحمولة   وهواتفها  و  زوجته   ُحلي 
وأغراض المنزل باإلضافة إلى قيامه 

ب30 عملية سرقة بالمدينة  .
ورود شكوى 

تفاصيل  قضية السرقة نشرتها 
مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها 
التواصل  م��واق��ع  عبر  الرسمية 
اإلجتماعي  الفيسبوك  مفادها إن 
مواطنة تقدمت بشكوى إلى مركز 

شرطة المدينة ضد زوجها اتهمته 
الذهبية  بسرقة  مصوغاتها  فيها 
وأغ���راض  المحمولة  وه��وات��ف��ه��ا 
منزلها بمنطقة البالد وعليه أمرت 
النيابة العامة بضبطه وإحضاره  .

عليه تم تكليف أعضاء التحريات 
عن  وال��ت��ح��ري  بالبحث  بالمركز 
من  معلومات  ورود  وبعد  المدعو 
أح���د ال��م��ص��ادر ال��م��وث��وق��ة تفيد 
ب��م��ك��ان ت��واج��ده وب���إع���داد كمين 
به  واإلن��ت��ق��ال  ضبطه  ت��م  ُمحكم 
إل���ى ال��م��رك��ز وب��اإلس��ت��دالل معه 
ح��ي��ث اع��ت��رف ب��أن��ه ق���ام بسرقة 

وهواتفها  بزوجته  الخاص  الذهب 
المحمولة .

سرقات أخرى 
ل���م ت��ك��ن س��رق��ة ال���زوج���ة هي 
ال��واق��ع��ة ال��وح��ي��دة ل��ل��س��ارق  بل 
اعترف بأكثر من 30 واقعة سرقة 
تأثير  تحت  ك��ان  وأن���ه  بالمدينة 
حسب  المهلوسة  الحبوب  تعاطي 
قوله و من أبرز هذه الوقائع بحسب 
مديرية األمن " سرقة مولد كهرباء 
التجارية  المحال  أح��د  أم��ام  م��ن 
رف��ق��ة ت��ش��ك��ي��ل ع��ص��اب��ي  حيث 
ت��م وض��ع ال��م��ول��د  ف��ي الصندوق 

الخلفي للسيارة ومحاولتهم الهرب 
عند مشاهدة صاحب المحل لهم  
وسقوط المولد من السيارة " وهي 
التواصل  مواقع  تداولتها  واقعة  
مقطع  لها  وانتشرت  اإلجتماعي  
المدة  خالل  االنترنت  عبر  فيديو 

الماضية.
وبحسب المديرية أيضا أنه من 
هذه الوقائع   قيام  السارق برفقة 
أح����د االش���خ���اص ب��ك��س��ر زج���اج 
اللون   بيضاء  سنتافيا  نوع  سيارة 
وسرقة مبلغ مالي  قدره 8000 

آالف دينار.

الديوان \ خاص 
قام جمرك ميناء مصراتة البحري  بضبط 
ما يقارب عن 3.8 مليون حبة مخدر  هلوسة  
بداخل  المنشأ  في شحنة أسرة طبية  هندية 
حاوية  على متن باخرة قادمة من مالطا  وذلك 
الحاوية حيث  لمحتويات  الكامل  التفتيش  بعد 
ليقوم  للتمويه  دوائية  ُعلب  في  مخبأة  وجدت 
الجمرك بإتخاذ اإلجراءات  القانونية وإصدار 

بيان بالخصوص .
بخصوص  بنغازي  ميناء  جمرك  بيان 

3.8 مليون حبة مخدر
أصدر جمرك ميناء مصراتة  بياناً بخصوص 
شحنة الحبوب المخدرة جاء فيه " أن الحاوية 
المضبوطة سعتها 40 قدماً يشتبه بأنها  تحتوي 
إقرار  تقديم  تم  حيث  مخدرة  حبوًبا  بداخلها 
مستشفى  أس��رة  أنها  عنها  واإلع��الن  جمركي 
 مصدرها مالطا ولكن عند الوصول إلى مرحلة 
تكليف  فيها  تم  التي  و  الحاوية  تفتيش  عملية 

صناديق  وجود  تبين  بالخصوص  تفتيش  لجنة 
كرتونية بنهاية الحاوية وعند فتحها تبين وجود 
علب دوائية غير معلن عنها باإلقرار الجمركي 

ويشتبه بأن تكون حبوًبا مخدرة ".
وأض����اف ب��ي��ان ال��ج��م��رك إن���ه " ت��م إرج���اع 
وإحالة  وحجزها  وإغالقها  الحاوية  محتويات 
ميناء مصراتة  رئيس مركز جمرك  إلى  تقرير 
محضر  فتح  وتم  تعليماته  أصدر  ب��دوره  الذي 
لجنة  وتشكيل  العامة  النيابة  وإب��الغ  بالواقعة 
عملها  اللجنة  وباشرت  الكمية  وحصر  لجرد 

وعضو  المركز  ورئيس  العامة  النيابة  بحضور 
مكافحة  قسم  ورئيس  بالمركز  التحقيق  قسم 

التهريب والمخدرات 
هلوسة وتغيير في كيمياء المخ

محتويات  تفريغ  تم   " أنه  إلى  أش��ار  البيان 
من  المضبوطة  الكمية  وحصر  كاملة  الحاوية 
الحبوب الدوائية المشتبه بكونها حبوًبا مخدرة 
من  حبة  مليون   3.8 مايقارب  عددها  وك��ان 
 TAMOL-K إس��م  تحمل  الدوائية  الحبوب 

225 ذات منشأ هندي ".
وفي ختام بيانه أوضح جمرك الميناء أن " 
والمستهدفون  بخطورتها  معروفة  األدوية  هذه 
في  بتغييرات  اض��راره��ا  وتتمثل  الشباب  هم 
المخ   خ��الي��ا  ت��ل��ف  يسبب  م��م��ا  ال��م��خ  كيمياء 
وال��س��ك��ت��ات ال��دم��اغ��ي��ة وال��ت��ه��اب��ات ف��ي المخ 
الجسم  عضالت  وضعف  الشديد   واإلره���اق 
والهياج والعصبية الهالوس السمعية والبصرية 

وعدم اإلدراك وغيرها من األضرار ".

الديوان \ خاص
أمن  بمديرية  الجنائي  البحث  قسم  تمكن 
للعدالة  مطلوب  على  القبض  إلقاء  من  بنغازي 
صادر بحقه حكم غيابي منُذ عام 2017  بتهمة 
القتل العمد وذلك بعد ورود معلومات تفيد بمكان 
تواجد الشخص حيث تم تكليف أعضاء التحريات 

بالبحث والتحري عن الشخص المطلوب.
أن  اتضح  المعلومات  وجمع  اإلس��ت��دالل  وبعد 
المجرم مصاب في رجله اليسرى في نفس واقعة 
متن  على  آخ��ر  ال��ى  مكان  م��ن  يتنقل  وان��ه  القتل 
سيارة )كيا فرسان زرقاء اللون ( يستخدمها  في 
بيع الخردة وبإعداد كمين محكم تم ضبط المدعو 
كافة  حياله  وات��خ��ذت  القسم   إل��ى  به  واالنتقال 

االجراءات القانونية واإلحالة إلى النيابة العامة.
العامة   التحريات  قسم  أن   بالذكر  الجدير 
بمديرية أمن بنغازي يواصل حمالت أمنية  مكثفة 

لضبط المطلوبين للعدالة.

الديوان \ خاص
ألقى قسم البحث الجنائي بنغازي القبض على 
شخص مزور قام   باإلستيالء على قطعتي أرض 
لمواطن   ملكيتها  تعود   الداقادوستا   منطقة  في 
م��س��اف��ر ف��ي رح��ل��ة ع���الج خ���ارج ال��وط��ن وبيعهن 

بتوكيالت مزورة بقيمة نصف مليون دينار .
تصريحات اإلدارة العامة للبحث الجنائي 

تفاصيل  الجنائي  للبحث  العامة  اإلدارة  أوردت 
الواقعة  بحسب صفحتها الرسمية على مواقع التواصل 
اإلجتماعي فيسبوك  بأن مواطن حضر لمقراإلدارة 
بمنطقة  أرض  لقطعتي  بإمتالكه  تفيد  شكوى  وق��دم 
الحميضة بالتحديد داخل معسكر الداقادوستا سابقا 
رحلة عالج  السفرمن   من  عودته   بعد  تفاجآ  حيث 
ب��أرض��ه  من  إع��م��ار  ال��وط��ن أن هناك عملية  خ��ارج 

حفروبناء قواعد  وأساسات لعمارتين.
وبعد التحري واإلستدالل  مع مقدم الشكوى تم 
التأكد من إجراءات ملكيته لقطعتي األرض و من 
مقاوال  بهما  وجد  التي  القطعتين  إلى  اإلنتقال  ثم 
وعماال  فتم معرفة من كلفهم بالبناء وتم استدعائه 
على  التعرف  بعد  اإلدارة  لمقر  وحضوره  وضبطه 

مقر مسكنه و أماكن تواجده.
وبضبط أقواله التي اعترف فيها بأنه تم تسجيل 
قطعتي األرض بأسمه ومن ثم قام ببيعهن وتحصل 
على جزء من المبلغ ولديه شركاء في هذه الجريمة.
وأضافت إدارة البحث الجنائي انه  باإلستدالل 
طريق  عن  األرض  قطعتي  اشترى  بأنه  أف��اد  معه 
ليبي  دي��ن��ار  مليون  نصف  مقابل  ع��ق��ارات  مكتب 
وبمكتب محرر عقود بمنطقة قاريونس ومن شخص 
إج��راءات  ولديه  واح��دة  م��رة  معه  تقابل  يعرفه  ال 

وتوكيالت تفيد ذلك ".
األطراف   بأن  تبين  المستندات  على  وباالطالع 

المسجلة أسماؤهم بالتوكيالت  المزورة .
وأكدت التحريات العامة بأنه تم التواصل معهم 
لمقدم  األرض  قطعتي  ببيع  قاموا  بأنهم  فأفادوا 
التوكيالت بمكتب محرر  الشكوى فقط وتبين بأن 

عقود منقطع  عن العمل منذ العام 2012 .
قام  ال��ذي  الشخص  التحري عن  تم   " تابعت  و 
ببيع قطعتي األرض فتم التعرف على محل مسكنه 
التي  أقواله  وبضبط  وتم ضبطه  تواجده  أماكن  و 
اعترف فيها بأنه تم تسجيل قطعتي األرض باسمه 
المبلغ  ببيعهن وتحصل على جزء من  ثم قام  ومن 
ولديه شركاء في هذه الجريمة فتم إيداعه بالحجز 
للنيابة  بالموقوف  المحضر  إحالة  تم  و  القانوني 

العامة إلتخاذ باقي اإلجراءات.

رغم حذره الدائم 

قاتل مطلوب للعدالة  في قبضة 
التحريات العامة 

جنائي بنغازي 

يقبض على محتال باع قطعتي أرض 
بنصف مليون دينار بتوكيالت مزورة
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القدم  ال��دول��ي لكرة  االت��ح��اد  ح��دد 
موعد مباراتي المنتخب الوطني األول 
الغابون  منتخبي  أم��ام  ال��ق��دم،  لكرة 
يوم  المنتخب  سيواجه  حيث  وأنغوال 
الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري  

ليبرفيل   العاصمة  ملعب  في  الغابون 
ثم يختتم مشواره بمواجهة أمام أنغوال، 
في السادس عشر من نوفمبر بملعب 

"شهداء بنينا" ببنغازي. 
انغوال  مع  الفريق  م��ب��اراة  وسيقود 

ال��ت��ي ت��أت��ي ض��م��ن ال��ج��ول��ة األخ��ي��رة 
السادسة  المجموعة  تصفيات  ف��ي 
األفريقية المؤهلة لكأس العالم  طاقم 
بقيادة  موريتانيا  م��ن  دول���ي  تحكيم 

الحكم الدولي "بيدا دحان" . 

تحديد مواعيد مباراتي الغابون وأنغوال ضمن الجولة 
األخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

المدرب ناصر الحضيري:

أنا مع نظام المجموعتين في ظل التنقالت واإلمكانيات والظروف األمنية الحالية

مدير مكتب الرياضة بنغازي:

بصدد إعادة تنظيم األندية وتصحيح أوضاعها 
والبدء في انتخابات األندية المنتهية واليتها

الديوان – وال
حوار: فتحي حمزة

ناصر  النصر  ل��ن��ادي  الفني  ال��م��دي��ر  أك��د 
موسمه  في  ال��دوري  لنظام  الحضيري،تأييده 
ظل  في  خاصة  مجموعتين،  بنظام  الجديد 

التنقالت وقلة اإلمكانيات والظروف األمنية.
التي  الظروف  ُرغ��م   الحضيري"إنه  وق��ال 
نظام  ُمطلق  بشكٍل  يُؤيد  أنه  إال  اآلن؛  يراها 
الدوري في موسمه الجديد 2021 – 2022، 
المادية  وإمكانيات  التنقالت  ظل  في  خاصة 
لأندية وبعض الظروف األمنية، مضيًفا “ربما 
 16 من  ال��دوري  نرى  ثالثة  أو  موسمين  بعد 
فريًقا فقط، وبنظام المجموعة الواحدة وهذا 

ما نتمناه”.
وأض�����اف ال��ح��ض��ي��ري: “أت��م��ن��ى ال��ت��وف��ي��ق 
التحاد الليبي لكرة القدم، الذي يعمل في ظل 
ظروف صعبة، ونحمد الله على نجاح الموسم 
بالمالعب  األكثر  باالهتمام  وأناشد  الماضي، 

المقامة عليها المسابقة”.
ودعا الحضيري االتحاد الليبي لكرة القدم 
اللجان  الخ��ت��ي��ار  ال��خ��اص��ة  المعايير  ل��وض��ع 
لجنة  العتماد  المسابقات  ولجنة  المختلفة، 
العبين  تضم  المنتخبات،  لجميع  خاصة  فنية 
سابقين على مستوى فني عالي، فنجاح الدوري 

الليبي يُعتبر نجاًحا للجميع.
وحول تعاقده مع إدارة نادي النصر لتدريب 
فريق األول؛ قال الحضيري: “عقدي مع نادي 
للتجديد،  قابل  واح��د  لموسم  سيكون  النصر 
وهذا شرف كبير لي؛ وأنا دائًما في خدمة أندية 
بنغازي، وال أنسى تقديم شكري وتقديري لكل 

األندية التي اتصلت بي ُمباشرة كخليج سرت، 
والصداقة، والتعاون، وأتمنى النجاح مع النصر 

وتحقيق الهدف المنشود”.
من  الماضي  الموسم  لسير  رؤيته  وبشأن 
الموسم  “ق���رارات  قائال:  اإلداري���ة؛  النواحي 
واعتبرها  األندية،  بعض  تُنصف  لم  الماضي 
أخ���ط���اء ف���ادح���ة، ف��ق��د ش��اه��دن��ا ع���ن ق��رب 
تكن  ول��م  األن��دي��ة،  كبيرة من بعض  ت��ج��اوزات 
وأنا  قراراتها،  في  صارمة  المسابقات  لجنة 
المسابقة،  في  المشاركة  األندية  قيمة  أعرف 
ولم  ال��ح��دث،  مستوى  في  ليست  وال��ق��رارات 
تنصف بعض األندية واعتبرها أخطاء فادحة، 
على  المحافظة  على  الشكر  لهم  ذل��ك  ُرغ��م 

استمرار الدوري والوصول لنهايته”.
وي��ض��ي��ف ال��ح��ض��ي��ري: “أت��م��ن��ى ال��م��وس��م 
المقبل تفادي تلك األخطاء، ووضع الضوابط 
المناسبة لنجاح الموسم، وبما أن قوة األندية 
الدوري في اتحاد  إداراتها، فقوة  في مجالس 

اللعبة، ووضع المعايير المناسبة في اختيار كل 
اللجان”.

الفني  المستوى  ضعف  سبب  عن  وبسؤال 
وندرة النجوم، قال الحضيري: “هذا يرجع إلى 
لنهاية  آلية  لفترة، وعدم وجود  الدوري  توقف 
ولم  والهبوط،  الصعود  كيفية  وع��ن  ال���دوري، 
مما  أسابيع،  ثالثة  آخر  في  إال  الرؤية  تتضح 
سبب في الضغط الكبير على كل الفرق وتدني 

المستوى”.
وبمتابعته للدوري عامة من يرى األفضل في 
حراسة  في  يتحدث:  المختلفة،  اللعب  مراكز 
الالفي،  وم��ع��اذ  الوحيشي،  م��راد   : المرمى 
الوسط:  خط  وفي  يوسف،  علي  الدفاع  وفي 
ومهاجمين:  البدري،  وفيصل  التهامي،  محمد 
والمدربين  السلتو،  وأنيس  المصراتي،  أنس 
يرى مدرب االتحاد حامل لقب البطولة أسامة 
الحمادي، والالعبين الصاعدين علي يوسف، 

ونور الدين القليب. 

قال مدير مكتب الرياضة بنغازي الدكتور عمر 
الخفيفي، إن المكتب بصدد إعادة تنظيم األندية 
وتصحيح أوضاعها والبدء في انتخابات األندية 
المنتهية واليتها بتعليمات من وزير الرياضة عبد 

الشفيع الجويفي.
خ��اص  ت��ص��ري��ح  ف��ي   – الخفيفي  وأض����اف 
قرار  هناك  أن   – الليبية  األنباء  وكالة  لمراسل 
بتشكيل لجان حصر لجميع استثمارات األندية، 
واعتمادها من قبل الجمعيات العمومية المالكة 

للنادي.)

الوطني  للمنتخب  الفني  الجهاز  أعلن 
خافيير   " اإلسباني  بقيادة  القدم  لكرة 
لمباراتي   ، الالعبين  قائمة   " كليمني 
ال���غ���اب���ون وأن����غ����وال، ض��م��ن م��ن��اف��س��ات 
بالتصفيات  والسادسة  الخامسة  الجولة 
األفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 

2022 بقطر. 
محمد   " م��ن:  ك��اًل  القائمة  وض��م��ت 
ن��ش��ن��وش – م����راد ال��وح��ش��ي – م��ع��اذ 
الالفي لحراسة المرمي ، باإلضافة إلى 
المعتصم الصبو – سند الورفلي - ناجي 
 - يوسف  علي   - التربي  أحمد   - دراء 
إيتو  مهند   - رزق  المنير منصور  محمد 
البدري -  - عبدالله الشريف – فيصل 
عمر الخوجة - محمد التهامي – يوسف 
المصراتي  أنس  الشامخ فرج –  كارة – 
 – الالفي  مؤيد   – الهادي  السنوسي   –
حمدو الهوني – محمد صولة – محمد 

زعبية – معاذ عيسي". 
يُشار إلى أّن المنتخب الوطني يتواجد 
المجموعة  في  الثاني  المركز  في  حالًيا 
 ، العالم  ك��أس  تصفيات  م��ن  السادسة 
المنتخب  خلف  نقاط،   6 رصيده  وف��ي 
ال��م��ص��ري ص��اح��ب ال���ص���دارة ف��ي ه��ذه 
المجموعة بعشر نقاط، ويعتمد المنتخب 
الوطني على تعثر المنتخب المصري، في 
التأهل  فرصة  أجل  من  المقبلة  مباراته 

لمونديال قطر 2022.

الجهاز الفني للمنتخب الوطني 
لكرة القدم يعلن قائمة الالعبين 

لمباراتي الغابون وأنغوال


