
ال��ن��واب  مجلس  استأنف 
برئاسة  ال��رس��م��ي��ة  جلسته 
فخامة رئيس مجلس النواب 
ال��م��س��ت��ش��ار ع��ق��ي��ل��ة ص��ال��ح 
وب��ح��ض��ور م��ع��ال��ي ال��ن��ائ��ب 
األول والثاني لرئيس مجلس 
النواب يومي االثنين والثالثاء 

الماضيين.
وب����ح����س����ب ال���م���ت���ح���دث 
الرسمي باسم مجلس النواب 
فان  بليحق  عبدالله  السيد 
الجلسة  خالل  بدأ  المجلس 
ف��ي ن��ق��اش وم���داول���ة م��واد 

م���ش���روع ق���ان���ون ان��ت��خ��اب 
من  مباشر  بشكل  ال��رئ��ي��س 
ي���زال  وال  ال��ل��ي��ب��ي  ال��ش��ع��ب 

مشروع  مناقشة  في  مستمر 
ال��ق��ان��ون، وأي��ض��ا ف��ي نهاية 
ج��ل��س��ة ي����وم ال���ث���الث���اء ورد 

م��ش��روع ق��ان��ون ال��م��ي��زان��ي��ة 
الحكومة  قبل  م��ن  ال��م��ع��دل 
يوم  التأجيل  طلبت  أن  بعد 

مشروع  تعميم  تم  و  االثنين 
المعدل  ال��م��ي��زان��ي��ة  ق��ان��ون 
مجلس  أعضاء  السادة  على 
للجنة  واح���ال���ت���ه  ال����ن����واب 
التخطيط والمالية والموازنة 
المالحظات  إلب���داء  العامة 
القيمة  بلغت  حيث  ودراسته 
القانون  لمشروع  االجمالية 
دينار  مليار   111 من  اكثر 
ليبي وسوف يتم دراسة هذا 
المشروع وإبداء المالحظات 
عليه واحالته لمجلس النواب 

وبذلك علقت الجلسة.

ال��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب 
طبرق  مدينة  في  صالح”  “عقيلة  المستشار 
يوم االثنين الماضي وزير الخارجية اإليطالي 
ديوان  رئيس  معالي  بحضور  مايو  دي  لويجي 
المصري  عبدالله  األس��ت��اذ  ال��ن��واب  مجلس 
الفضيل والسفير اإليطالي لدى ليبيا وبحسب 
المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد 
ت��ط��ورات  بحث  ال��ل��ق��اء  ف��إن  بليحق  عبدالله 
إجراء  ال سيما  ليبيا  في  السياسية  األوض��اع 
 24 ف��ي  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات 
ديسمبر القادم، حيث أكد فخامة رئيس مجلس 

النواب على دعمه ودعم مجلس النواب إلجراء 
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها 
المحدد، وبدوره أكد السيد دي مايو لفخامته 
على دعم جمهورية إيطاليا إلجراء االنتخابات 
في موعدها واستعداد إيطاليا لتقديم الدعم 
دعم  على  أكد  كما  االنتخابات،  النجاح  لليبيا 
المجتمع الدولي وكافة األطراف الدولية لهذه 
كل  وتأكيد  دعم  أيضا على  وأكد  االنتخابات، 
زيارته  التقاها خالل  التي  المحلية  األط��راف 
اليوم إلى ليبيا إلجراء االنتخابات في موعدها 

المحدد .

مجلس النواب يواصل مناقشة قانون انتخاب الرئيس ويحيل قانون الميزانية للجنة المالية
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
يستقبل وزير الخارجية اإليطالي
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وزير الداخلية ُيتابع سّير العمل في 
تنظيم القوة العمومية للوزارة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجتمع 
مع مؤسستي االستثمار والنفط

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي 
المجلس التسييري الجغبوب

بلدية بنغازي تشرع بأعمال إزالة 
وإعادة بناء مدرسة يوسف بورحيل 

بمنطقة وسط البالد

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي وزير خارجية إيطاليا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد 
المنفي، صباح يوم االثنين الماضي وزير الخارجية 
له،  المرافق  والوفد  مايو"  دي  "لويجي  اإليطالي 

وذلك لبحث العالقات الثنائية بين البلدين.
وتناول اإلجتماع عدداً من القضايا، أهمها 
العام  نهاية  االن��ت��خ��اب��ي  االس��ت��ح��ق��اق  إج���راء 
الرئاسي،  المجلس  رئيس  أكد  حيث  الجاري، 
القانوني  اإلط��ار  مسألة  حسم  ض��رورة  على 
النواب  مجلسي  توصل  وض��رورة  لالنتخابات 
المقترحات  لتوافق حول أحد  للدولة  واألعلى 

المطروحة إلجراء االنتخابات في موعدها. 
ك��م��ا أك���د ال��س��ي��د ال��رئ��ي��س، ع��ل��ى أهمية 
ليبيا  بين  الثنائية  العالقات  وتعزيز  الشراكة 
وإي��ط��ال��ي��ا خ��اص��ة ف��ي م��ج��االت االس��ت��ث��م��ار 

والتبادل التجاري واالقتصادي.
اإليطالي  الخارجية  وزي��ر  رحب  جهته  من 
ال��س��ي��د "ل��وي��ج��ي دي م��اي��و" ب��ف��ت��ح ال��ط��ري��ق 
تأتي  ال��زي��ارة  ه��ذه  أن  إل��ى  مشيراً  الساحلي، 
عقب فتح الطريق الساحلي بأيام، للتأكيد على 

أهمية هذه الخطوة الكبيرة.
المجلس  ع��م��ل  ع��ل��ى  م��اي��و"  "دي  وأث��ن��ى 
ال��رئ��اس��ي خ���الل ال��ف��ت��رة ال��م��اض��ي��ة ف��ي كل 
ملف  في  خاصة  إليه،  الموكلة  االستحقاقات 

المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة. 
استعداد  عن  اإليطالي،  ال��وزي��ر  عبر  كما 
مختلف  في  ليبيا  مع  والعمل  للتعاون  ب��الده 
وغيرها،  والتجارية  االقتصادية  المجاالت 

خاصة في الجنوب الليبي.

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد 
"عبد الحميد الدبيبة" ظهر يوم االربعاء الماضي 
االيطالي  الداخلية  وزي��رة  الدفاع  وزارة  بمقر 
" لوتشيانا جيزي" والوفد المرافق لها  السيدة 
بحضور   ، لطرابلس  فنية  بزيارة  تقوم  والتي   ،
والدولة  م��ازن"  "خالد  اللواء  الداخلية  وزي��ري 
"عادل  السيد  ورئيسه  ال��وزراء  مجلس  لشؤون 

جمعة" ، ورئيس جهاز الهجرة غير الشرعية.
على  اللقاء  "جيزي" خالل  السيدة  وأكدت 
ضرورة التواصل المستمر مع وزارة الداخلية 
الهامة  الملفات  للتنسيق في عدد من  الليبية 
المشتركة وأهمها ملف الهجرة غير الشرعية.
ومن جهته أكد السيد رئيس الحكومة بعد 
تفعيل  ضرورة  على  االيطالي  بالوفد  ترحيبه 
يكون  وان  الهجرة  ملف  في  االيطالي  ال��دور 

هناك تعاون جاد بين الوزارتين.
في  الجارية  األح��داث  أيًضا  اللقاء  وتناول 
تونس ومدى تأثيرها على ملف الهجرة تحديًدا.

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل 
وزير الخارجية اإليطالي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي 
وزيرة الداخلية االيطالي

التقى معالي النائب األول لرئيس 
م��ج��ل��س ال���ن���واب ال��س��ي��د ” ف��وزي 
النويري”، يوم األربعاء الماضي بمقر 
ديوان مجلس النواب فرع طرابلس، 
السادة أعضاء كتلة المسار الوطني، 
حيث دار اللقاء حول االستحقاقات 
وم��ن  تنفيذها،  وآل��ي��ات  ال��ق��ادم��ة 
وكذلك  الدستورية  القاعدة  أهمها 

قانون انتخاب رئيس الدولة .

قام معالي النائب الثاني لرئيس 
احميد   ” الدكتور  النواب  مجلس 
حومة ” رفقة رئيس ديوان مجلس 
النواب السيد ” عبدالله المصري 
ال��ف��ض��ي��ل ” ورئ���ي���س ال��م��ج��ل��س 
التسييري لبلدية بنغازي السيد ” 
مكتب  ومدير   ” ج��واري  بو  صقر 
المهندس  بالبلدية  المشروعات 
تفقدية  بجولة   ” ال��ك��زة  “أس��ام��ة 
بمبنى  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  ل��م��ق��ر 

الدعوة اإلسالمية، وذلك للوقوف 
ولالطالع  التجهيزات  اخ��ر  على 
على اعمال الصيانة بمقر مجلس 

النواب بمدينة بنغازي. 
كانت  ال��ت��ى  الجولة  وتضمنت 
القاعات  الماضي  الخميس  ي��وم 
الجلسات  إلن��ع��ق��اد  المخصصة 
واالج��ت��م��اع��ات ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
ال��م��ك��ات��ب اإلداري������ة وال��م��راف��ق 
ب��ال��م��ق��ر، ح��ي��ث اطلع  ال��خ��دم��ي��ة 

ال��م��ش��روع��ات  إدارة  م��ه��ن��دس��ي 
على  القائمين  المجلس  ب��دي��وان 
النائب  معالي  الصيانة  أع��م��ال 
ال��ن��واب  مجلس  ل��رئ��ي��س  ال��ث��ان��ي 
ورئيس الديوان على نسب اإلنجاز 
التجهيزات  اليها  وص��ل��ت  ال��ت��ي 

وأعمال الصيانة . 
الجدير بالذكر ان مدينة بنغازي 
هي المقر الدائم لمجلس النواب 

وفقاً لإلعالن الدستوري .

معالي النائب األول لرئيس مجلس النواب يلتقي أعضاء كتلة المسار الوطني

جولة تفقدية لمعالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رفقة السيد رئيس ديوان المجلس 
ورئيس المجلس التسييري بنغازي للوقوف علي تجهيزات مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي
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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
النواب تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب مجلس  رئيس  فخامة  التقى 

في  بمكتبه  صالح  عقيلة  المستشار 
وفداً  الماضي  االحد  يوم  القبة  مدينة 
رئيس  ف��ي  متمثاًل  درن���ة  ج��ام��ع��ة  م��ن 
المنصوري  ع��ي��اد  نصر  د.  الجامعة 
ووكيل الشؤون العلمية د. فضيل المنفي 
بفرعيها  بالجامعة  الكليات  وع��م��داء 
عدة  اللقاء  ناقش  ، حيث  ودرن��ة  القبة 
والعراقيل  بالجامعة  متعلقة  مواضيع 

التي تعيق سير عملها .
وقدم وفد جامعة درنة درعاً لفخامة 

لمواقفه  تقديراً  النواب  مجلس  رئيس 
إلى  ووق��وف��ه  والتعليم  للعلم  الداعمة 
لقيام  المستمر  ودعمه  الجامعة  جانب 
الكبيرة  مسؤلياته  رغم  المؤسسة  هذه 

تجاه الوطن والمواطن.
واثنى فخامة رئيس مجلس النواب 
ع��ل��ى م��ا ي��ق��وم ب��ه ال��وف��د م��ن عمل 
واع��داً  العلمي  الصرح  بهذا  للنهوض 
بتذليل العراقيل التي تعيق بناء جامعة 
الجامعات  مصاف  ال��ي  لترقى  درن��ة 

العريقة.

أع����رب رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ش��ؤون 
الداخلية السيد / سليمان الحراري 
عن ترحيب اللجنة بمناسبة افتتاح 
مدينتي  بين  الساحلي  ال��ط��ري��ق 
م��ص��رات��ة وس����رت، م��ع��ت��ب��را ذل��ك 
خطوة مهمة نحو االستقرار وبناء 

الثقة، وتوحيد مؤسسات البالد .
وأض���اف ال��ح��راري ب��أن اللجنة 
على  الليبي  للشعب  تهانيها  تقدم 
هذا االنجاز باعتباره خطوة هامة 

وتسهيال  ال��ب��الد  وح���دة  ل��ت��ع��زي��ز 
سنوات  بعد  المواطنين  النتقال 
من المعاناة، وستكون له تداعيات 
واجتماعيا  اق��ت��ص��ادي��ا  اي��ج��اب��ي��ة 
وس��ي��اس��ي��ا ع��ل��ى ال��ب��الد، م��ج��ددا 
 5+5 ال��ع��س��ك��ري��ة  للجنة  ش��ك��ره 
األمم  ولبعثة  المشاركة  واإلطراف 
مجهوداتهم  على  للدعم  المتحدة 
المتميزة لوضع ترتيبات إعادة فتح 

الطريق .

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي وفدًا من جامعة درنة

لجنة الشؤون الداخلية ترحب بافتتاح الطريق الساحلي بين شرق البالد وغربها

لرئيس  األول  النائب  معالي  التقى 
مجلس النواب السيد “فوزي النويري”، 
يوم االربعاء الماضي بمقر ديوان مجلس 
النواب فرع طرابلس، وكيل وزارة الشباب 
ال��ب��رام��ج واألن��ش��ط��ة السيد ”  ل��ش��ؤون 

اللقاء  ت��ن��اول  حيث  ال��ك��ات��ب”،  أح��م��د 
واألنشطة  وال��ب��رام��ج  الشباب  قضايا 
ودور  تنفيذها،  على  الوزارة  تعمل  التي 
مجلس النواب في متابعة عمل الوزارة 

ودعم هذه الشريحة المهمة.

معالي النائب األول لرئيس مجلس النواب 
يلتقي وكيل وزارة الشباب



أخبار3
األحد 29 ذوالحجة 1442هـ الموافق 8 أغسطس 2021م العدد )139(  

الوحدة  حكومة  رئيس  استقبل 
عبدالحميد  ال��س��ي��د  ال��وط��ن��ي��ة 
الدبيبة ظهر يوم اإلثنين الماضي 
وزي��ر  ال�����وزراء،  مجلس  ب��دي��وان 
اإليطالية  الجمهورية  خ��ارج��ي��ة 
بحضور  مايو،  دي  لويجي  السيد 
نجالء  السيدة  الخارجية  وزي��رة 

لشؤون  الدولة  ووزي��ر  المنقوش، 
الحكومة  ورئيس  ال��وزراء  مجلس 

السيد عادل جمعة.
وناقش اللقاء عدد من الملفات 
وسيلي  البلدين،  بين  المشتركة 
بين  م��وس��ع  اجتماع  اللقاء  ه��ذا 

الجانبين الليبي واإليطالي.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
يستقبل وزير الخارجية اإليطالي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعقد لقاًءا مع ممثلي منظمات المجتمع المدني

السيد  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  تابع 
عبدالحميد الدبيبة مساء يوم اإلثنين الماضي، 
أعمال  ال���وزراء،  مجلس  بديوان  عقد  لقاء  في 
اللجنة الحكومية المكلفة بدعم االنتخابات مع 
والشؤون  لإلتصال  الدولة  وزير  اللجنة  رئيس 
السياسية السيد وليد الالفي، بحضور وزيري 
والدولة  الشهوبي،  محمد  السيد  المواصالت 
لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة السيد 

عادل جمعة.
أوضح السيد الالفي للسيد رئيس الحكومة 
والمفوضية  اللجنة  بين  المستمر  ال��ت��واص��ل 
المقبلة  العليا لالنتخابات، والخطوات  الوطنية 

التي سيتم تنفيذها من قبل اللجنة.
اللجنة  اعتماد  إل��ى  ال��الف��ي  السيد  وأش���ار 
الحكومية لثالثة مسارات متوازية تسير وفقها 
لتحقيق  الحكومية  والمؤسسات  الجهات  كافة 

المسؤوليات المناطة بها إلنجاز االنتخابات. 
المسار األول متعلق بجانب التوعية وتشجيع 
الناخبين،  بسجالت  التسجيل  على  المواطنين 

والمشاركة الواسعة باالنتخابات.
ال��م��رأة  م��ش��ارك��ة  بتوسيع  مرتبط  وال��ث��ان��ي 
مكثف  بشكل  وانخراطهم  السياسية  والشباب 

في العملية االنتخابية. 
حيث  اإلع��الم��ي،  الجانب  فهو  الثالث  أم��ا 
لدعم  اإلعالمي  المركز  تأسيس  اللجنة  أقرت 

االنتخابات الوطنية.
ووجه السيد رئيس الحكومة تعليماته بضرورة 
التركيز على دعم فئتي الشباب والمرأة لتكونا 
باالنتخابات  المشاركة  في  بفاعلية  مساهمتين 

الرئاسية والبرلمانية.

السيد  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  أعلن 
عبدالحميد الدبيبة في تصريح صحفي بمطار 
معيتيقة وصول شحنة ضخمة من لقاح فايروس 
والمعتمد  سينوفارم  نوع  من  المستجد  كورونا 

لدى منظمة الصحة العالمية.
تقدر الشحنة التي وصلت يوم االثنين بمليون 
ومئتان وستون ألف جرعة كما وصلت ايضا يوم 
من  أخرى  ألف جرعة  الماضي 800  الثالثاء 

نفس اللقاح.
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  السيد  وأكد 
المتوقع  من  حيث  توالًيا  الشحنات  ورود  على 
وصول نصف مليون جرعة أخرى خالل المدة 

القريبة القادمة.
والمقيمين  المواطنين  دعا  المناسبة  وبهذه 
إلى التوجه للمراكز الصحية وأخد اللقاح ألنه 

السبيل الوحيد للحماية من هذا الفايروس.
ب����دوره أع��ل��ن وزي����ر ال��ص��ح��ة ال��س��ي��د علي 
الزناتي عن انخفاض نسبة اإلصابات الجديدة 
نتيجًة   24% إل���ى   68% م��ن  ب��ال��ف��اي��روس 
للتدابير المتخذة من قبل الحكومة، من فرض 
حظر جزئي وفرض التدابير الوقائية الالزمة، 
كما أعلن للمواطنين عن فتح 432 مركز لتلقي 
اللقاح في جميع مناطق ليييا، وعن قيام وزارة 
في  اللقاح  إلعطاء  استثنائية  بحمالت  الصحة 

أكثر من مدينة.

عقد رئيس حكومة الوحدة 
عبدالحميد  السيد  الوطنية 
السبت  ي���وم  م��س��اء  ال��دب��ي��ب��ة 
ال��م��اض��ي ل��ق��اًءا ح���وارًي���ا مع 
المجتمع  م��ن��ظ��م��ات  ممثلي 
المدني من جميع مدن ليبيا، 
ال��ش��ؤون  وزراء  ف��ي��ه  ش����ارك 
الثقافة  الشباب،  االجتماعية، 
ال��دول��ة  المعرفية،  والتنمية 
لشؤون المرأة، والناطق بإسم 
الحكومة، ومدير إدارة الشؤون 

الخارجية بمجلس الوزراء.
إل����ى دور  ال���ل���ق���اء  ت���ط���رق 
المدني  المجتمع  مؤسسات 
ال��م��ه��م ك��ح��ل��ق��ة وص����ل بين 
مؤسسات  ومختلف  المواطن 
المكمل في  ودوره���ا  ال��دول��ة، 
إيصال الخدمات لمستحقيها، 
خالل  المهم  ال���دور  وك��ذل��ك 

المرتقبة  االنتخابات  مرحلة 
بتشجيع  ال��ع��ام،  ه���ذا  ن��ه��اي��ة 
التسجيل  ع��ل��ى  ال��م��واط��ن��ي��ن 
والمشاركة، والرفع من وعيهم 

االنتخابي.
آراء  إل���ى  وت���م االس��ت��م��اع 
ال���ح���ض���ور ع���ن ال��ت��ح��دي��ات 
عمل  تواجه  التي  والمشاكل 
م��ن��ظ��م��ات��ه��م، وع����ن ض����رورة 
يضمن  ب��م��ا  ال��ق��ط��اع  تنظيم 

فاعليته واستقالليته.
وأكد الحضور على ضرورة 
المجتمع  م��ف��وض��ي��ة  ت��وح��ي��د 
مالحظاتهم  وأخ��د  ال��م��دن��ي، 
ح������ول م�����س�����ودة ال���الئ���ح���ة 
منظمات  لعمل  التنظيمية 
ال��م��ج��ت��م��ع ال���م���دن���ي ب��ع��ي��ن 
واعتمادها  لتعديلها  االعتبار، 

في أقرب وقت ممكن.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتابع أعمال 
اللجنة الحكومية المكلفة بدعم االنتخابات 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعلن وصول 
شحنة ضخمة من لقاح فايروس كورونا

الخارجية  وزي���رة  التقت 
السيدة  ال��دول��ي  وال��ت��ع��اون 
يوم  مساء  المنقوش  نجالء 
األرب���ع���اء ال��م��اض��ي، عضو 
السيد  الرئاسي  المجلس 
وتم خالل  الالفي،  عبدالله 
ال���ل���ق���اء اس���ت���ع���راض آخ��ر 
المستجدات على الصعيدين 
ودور  وال���دول���ي،  ال��م��ح��ل��ي 
والتعاون  الخارجية  وزارة 
الدولي في إبراز مايقوم به 
المجلس الرئاسي، وحكومة 
الوطنية، من جهود  الوحدة 
ل��م��ع��ال��ج��ة االخ���ت���ن���اق���ات 
ال��ب��الد،  منها  تعاني  ال��ت��ي 
دعم  في  جهودهما  وكذلك 

االس����ت����ع����دادات ال��ج��اري��ة 
االنتخابية  لالستحقاقات 

القادمة.

ك��م��ا ت���ط���رق ال���ل���ق���اء إل��ى 
الوطنية  ال��م��ص��ال��ح��ة  م��ل��ف 
باعتباره  مستجداته،  وآخ��ر 

المجلس  عمل  أول��وي��ات  م��ن 
ال��رئ��اس��ي وح��ك��وم��ة ال��وح��دة 

الوطنية.

م��دي��رة مكتب ش��ؤون  ع��ق��دت 
بالمجلس  وال����م����رأة  ال��ش��ب��اب 
آمغار"،  "آج��ه  السيدة  الرئاسي 
الماضي  الخميس  ي��وم  ص��ب��اح 
اجتماع تقابلًي عبر تطبيق "زووم" 
المتحدة  األم��م  هيئة  ممثلي  مع 
للمرأة، أكدت خالله على أهمية 
ال��م��ص��ال��ح��ة  ف���ي  ال���م���رأة  دور 
السياسية  والمشاركة  الوطنية، 

وتحقيقها للسالم واألمن.
المكتب  مديرة  واستعرضت 
المجلس  م��س��ت��ش��ارت��ي  رف��ق��ة 
عامر"،  "نسرين  المرأة  لشؤون 

بن  "م��ه��ا  اإلنسانية  وال��ش��ؤون 
خ��ل��ي��ف��ة"، ال��خ��ط��ط وال��ب��رام��ج 
والتي  ال��م��رأة  بدعم  الخاصة 
الهيئة،  ممثلي  استحسان  نالت 

التعاون مع  وتأكيدهم استمرار 
والمرأة  الشباب  ش��ؤون  مكتب 
حتى  ال���رئ���اس���ي  ب��ال��م��ج��ل��س 
أنشئت  التي  األه���داف  يحقق 

على  االت��ف��اق  وت��م  أجلها،  م��ن 
دوري  بشكل  االجتماعات  عقد 
بين  المشترك  التعاون  لتعزيز 
المتحدة  األم��م  وهيئة  المكتب 

للمرأة. 
مدير  مداخلة  اللقاء  وتخلل 
المحلي  ال��ح��ك��م  ش���ؤون  مكتب 
الرئاسي  بالمجلس  واالنتخابات 
الباسط قودان"، أكد فيها  "عبد 
ع��ل��ى أه��م��ي��ة م��ش��ارك��ة ال��م��رأة 
ودعمها  السياسية  العملية  في 
للمشاركة في االنتخابات المزمع 

إجراءها في ديسمبر المقبل. 

وزيرة الخارجية تستعرض مع عضو المجلس الرئاسي اخر المستجدات المحلية والدولية

اجتماع تقابلي بين مكتب شؤون الشباب والمرأة بالمجلس 
الرئاسي وممثلي هيئة األمم المتحدة للمرأة
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تفقد وزير الصحة "على الزناتي" يوم الخميس 
الطبي  بنغازي  داخل مركز  العمل  الماضي سير 
بعدد من اقسامه واطلع خالل على قسمي األورام 

والعالج الكيماوي بالمركز.
كما قام رفقة وفد صحي من المانيا بزيارة الى  
مركز األورام ببنغازي وذلك بهدف تقييم الوضع 
واإلستفادة  المركز  احتياجات  وتحديد  الصحي 
من الشركات األلمانية في توطين العالج بالداخل، 
وإمكانية إنشاء مستشفيات وتشغيل وإدارة بعض 
ليبيا، من ضمنها مستشفيات  المستشفيات في 

مدينة بنغازي.

للشؤون  والتعليم  التربية  وزارة  وكيل  عقد 
التربوية "مسعودة األسود" يوم الخميس الماضي 
واندماج  تعليم  إدارة  مدير  مع  تقابلياً  ِاجتماعاً 
الفئات الخاصة المكلف "مفتاح الدريجي" ورئيس 
مجلس إدارة شركة المدار للهاتف المحمول "عبد 

الخالق عاشور".
وي���أت���ي ه���ذا االج��ت��م��اع ض��م��ن س��ل��س��ل��ة من 
مع  عقدها  "األس��ود"  باشرت  التي  االجتماعات 
التربوي,  بالجانب  تهتم  التي  اإلدارات، والمراكز 
والتعرف  بها  تقوم  التي  األعمال  لمتابعة  وذلك 

على التحّديات التي تُواجهها. 
وتمَّ خالل االجتماع ُمناقشة ُسبُل التعاون بين 
الوزارة، وشركة المدار، وخاصة في مجال برامج 
تطوير عمل الوزارة، فيما يتعلّق بالفئات الخاصة. 

عقد مدير إدارة شؤون أسيا وأستراليا بوزارة 
الخارجية والتعاون الدولي، "احمد النعاس"، يوم 
الخميس الماضي اجتماعاً موسعاً عبر الدائرة 
رؤس��اء  من  ع��دد  مع  الفيديو(  )تقنية  المغلقة 
أسيا  ق��ارت��ي  دول  ف��ي  الليبية،  ال��دول��ة  بعثات 

وأستراليا.
وت���م خ���الل ه���ذا االج��ت��م��اع االف��ت��راض��ي، 
تواجه  التي  والعراقيل  الصعوبات  استعراض 
أداء  على  تؤثر  وال��ت��ي  ال��س��ف��ارات،  ه��ذه  عمل 
عملها على الوجه المطلوب بحسب ما افادت به 
الرسمية بموقع  الخارجية عبر صفحتها  وزارة 

"فيسبوك".
أوضاع  إلى  التطرق  االجتماع  خالل  تم  كما 
الجاليات الليبية في هذه البلدان، والتأكيد على 
الالزمة  الخدمات  وتقديم  أوضاعهم،  متابعة 

لهم.

د بعض المرافق  وزير الصحة يتفقَّ
الصحية بمدينة بنغازي

وكيل وزارة التعليم للشؤون التربوية 
تناقش ُسُبل التعاون مع شركة المدار

وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
تستعرض العراقيل التي تواجه السفارات 

الليبية في دول قارتي أسيا وأستراليا

وزير الداخلية ُيتابع سّير العمل في تنظيم القوة العمومية للوزارة

المنقوش تؤكد أهمية الدفع بالشباب للعمل بالمنظمات السياسية

وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي يبحث آليات رفع الحظر عن 
الطيران المدني الليبي المفروض من قبل االتحاد األوروبي

وزير المالية يمّثل ليبيا في االجتماعات السنوية 
لمحافظي مجموعة الدول اإلفريقية بالبنك الدولي

الداخلية  وزي��ر  عقد 
يوم  م��ازن"  "خالد  ل��واء 
ال���ث���الث���اء ال���م���اض���ي، 
اج���ت���م���اًع���ا ض����م ك��ل 
م�����ن رئ�����ي�����س م��ك��ت��ب 
الصف  ش���ؤون ض��ب��اط 
واألف��راد عميد "حسين 
ال����ش����ري����ف"، ورئ���ي���س 
الضباط  ش��ؤون  مكتب 
القماطي"،  "نبيل  عميد 
الشؤون  مكتب  ورئيس 

ال��ق��ان��ون��ي��ة "ال��م��رغ��ن��ي 
الربع".

ون���اق���ش االج��ت��م��اع 

تنظيم  في  العمل  سّير 
للوزارة،  العمومية  القوة 
التقني  التحول  وكذلك 

العمل  في  واإللكتروني 
ب�����ال�����وزارة  اإلداري 

وعمليات اإلدخال.

االجتماع  تطرق  كما 
إلى موضوع اعتماد قرار 
ديوان  بين  تشكيل لجنة 
المنطقة  ف��ي  ال�����وزارة 
ال���ش���رق���ي���ة وال��غ��رب��ي��ة 
ل��ض��ب��ط ال���ق���ي���ود؛ في 
المؤسسة  توحيد  إط��ار 
األم���ن���ي���ة ع���ل���ى ك��ام��ل 
التراب الليبي، واالرتقاء 
األمني  العمل  بمستوى 

بالوزارة. 

أك����دت وزي�����رة ال��خ��ارج��ي��ة 
وال���ت���ع���اون ال���دول���ي "ن��ج��الء 
الدفع  أهمية  على  المنقوش" 
الجنسين  من  الليبي  بالشباب 
السياسية  بالمنظمات  للعمل 
بناء  إط��ار  ف��ي  والمتخصصة 
الشابة  الدبلوماسية  القدرات 
وت��ح��ف��ي��زه��ا ع��ل��ى ال��م��ش��ارك��ة 
ال���دول���ي���ة وف����ق ال��م��وج��ب��ات 
عبر  ل��ل��ح��ك��وم��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
في  ال��ع��ادل  التوظيف  مقاربة 
تتمتع  التي  المنظمات  جميع 

بعضويتها الدولة.
ج����اء ذل����ك خ����الل ل��ق��ائ��ه��ا 
بوزير  الماضي  الخميس  ي��وم 
ال��ش��ب��اب "ف��ت��ح ال��ل��ه ال��زن��ي" 
الخارجية  وزارة  دي��وان  بمقر 

بالعاصمة طرابلس. 
تنفيذ  آلية  الجانبان  وبحث 
ال��وح��دة  حكومة  رئ��ي��س  ق���رار 
لجنة  بتشكيل  بشأن  الوطنية 
بالمنظمات  االت��ص��ال  تتولى 
تتمتع  التي  والدولية  االقليمية 
ليبيا بعضوية كاملة بها، بهدف 
االل��ت��زام��ات  ومعالجة  حصر 
الليبية  ال��دول��ة  على  المترتبة 

ات����ج����اه ه������ذه ال��م��ن��ظ��م��ات 
لتوظيف  المثلى  واالس��ت��ف��ادة 
ال��ع��ض��وي��ة ب���ه���ا، ب��م��ا ي��خ��دم 
مستهدفات السياسة الخارجية 

لحكومة الوحدة الوطنية. 
ببن  التعاون  سبل  بحثا  كما 
إيالء  على  والعمل  الوزارتين  
االه���ت���م���ام ال�����الزم ل��ش��ري��ح��ة 
فئة  مقدمتهم  وف��ي  ال��ش��ب��اب 

ورواد  الشباب  الدبلوماسيين 
للرفع   ، الشبابية  الدبلوماسية 
وتنمية  وكفاءتهم  قدراتهم  من 
م���ه���ارات االت���ص���ال ال���دول���ي 
لديهم، من خالل إحكام آليات 
معهد  بين  المشترك  التنسيق 
التابع  الدبلوماسية  الدراسات 
والمرصد  الخارجية  ل����وزارة 

الوطني للشباب. 

الخارجية  وزارة  وكيل  بحث 
ل�����ش�����ؤون ال����ت����ع����اون ال����دول����ي 
آليات  كتي"  "عمر  والمنظمات 
رفع الحظر عن الطيران المدني 
الليبي المفروض من قبل االتحاد 
األوروبي، واإلجراءات التي يمكن 
المطارات  تتمكن  حتى  اتخاذها 
ش��رك��ات  اس��ت��ق��ب��ال  م��ن  الليبية 

الطيران العالمية .
الذي  االجتماع   خالل  واتفق 
المدني  الطيران  بمصلحة  عقد 
البيئة  ت��وف��ي��ر   ب��ط��راب��ل��س ع��ل��ى 

ال��ل��وج��س��ت��ي��ة ف���ي ال���م���ط���ارات، 
الحياة  عودة  على  تساعد  والتي 
الطيران  ح��رك��ة  إل��ى  الطبيعية 

المدني الليبي. 
وزارة  وكيل  االجتماع   وحضر 
المواصالت لشؤون النقل الجوي 
المدني  الطيران  مصلحة  ومدير 
ب����وزارة  ال��ت��ع��اون  إدارة  وم��دي��ر 
ال��خ��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال��دول��ي، 
والخبراء  المسؤولين  من  وع��دد 
المدني  ال��ط��ي��ران  مصلحة  ف��ي 

الليبية .

خالد  المالية  وزي��ر  ش��ارك 
ال��م��ب��روك ف��ي االج��ت��م��اع��ات 
مجموعة  لمحافظي  السنوية 
بجمهورية  اإلفريقية  ال���دول 
وف��د  رأس  ع��ل��ى  ب����ورون����دي 
ض��م وك��ي��ل ال������وزارة ل��ش��ؤون 
إدارة  وم���دي���ر  ال��م��ؤس��س��ات 
الفني  وال��ت��ع��اون  المؤسسات 

ومدير مكتب الوزير.
وكانت االجتماعات السنوية 
ال���دول  مجموعة  لمحافظي 
الدولي  البنك  لدى  اإلفريقية 
للعام  الدولي  النقد  وصندوق 
"الرقمنة  شعار  تحت   2021
من أجل التعافي الشامل والنمو 

ال��م��س��ت��دام ف��ي إف��ري��ق��ي��ا" في 
الفترة بين الثاني إلى السادس 

من أغسطس الجاري.
اآلليات  المجتمعون  وناقش 
ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ح��ق��ي��ق ت��ن��م��ي��ة 
السمراء  ب��ال��ق��ارة  مستدامة 
في  المتمثلة  ال��م��ح��اور   وف��ق 
البنية  أجل  من  الموارد  تعبئة 
التحتية وفق الرقمنة، و تعزيز 
ق���درة ال��ق��ارة ب��ال��ت��ح��ول نحو 
باإلضافة  الرقمية،  األنظمة 
إل���ى ال��م��خ��اط��ر واإلج�����راءات 
ال��وق��ائ��ي��ة ل��ت��ع��زي��ر األن��ظ��م��ة 
ال��رق��م��ي��ة ب��ال��م��ال��ي��ة وآل��ي��ات 

التكيف معها.



اقتصاد5
األحد 29 ذوالحجة 1442هـ الموافق 8 أغسطس 2021م العدد )139(  

اج��ت��م��ع ال��س��ي��د اش���رف ال��ع��ب��ار رئيس 
ال��ع��رب��ي  ال��خ��ل��ي��ج  ب��ش��رك��ة  اإلدارة  ل��ج��ن��ة 
الموافق  الثالثاء   اليوم  المكلف  للنفط 
مع  الشركة   بمقر  بمكتبه   2021/8/3
السيد عبدالمطلب صالح ادم عضو لجنة 
وال��ش��ؤون  واالن���ش���اءات  للهندسة  اإلدارة 
الفنية والتخطيط لبحث وضعية المشاريع 
، وأهم المشاريع التي يمكن االنتهاء منها 

خالل هذه السنة 2021
سوف  بانه  العبار  السيد/اشرف  واف��اد 
وهو  مهمين  مشروعين  م��ن  االنتهاء  يتم 
مسلة  بحقلي  ال��غ��از  اس��ت��غ��الل  م��ش��روع 
عليه  المتفق  العقد  بنود  حسب  والسرير 
مالم يتم إضافة اعمال اخرى داخل محطة 

كهرباء السرير.
كما افاد عضو لجنة اإلدارة بأن مشروع 
شركة  كهرباء  شبكة  مع  الكهربائي  الربط 
به   اإلنجاز  نسبًة  تشكل    H-22 الواحة 

حوالي 84%
وسيتم االنتهاء منه  قبل نهاية أكتوبر اذا 
تواجهها  التي  المالية  المشاكل  حل  تمت 
والفنيين  المهندسين  وت��واج��د  ال��ش��رك��ة 

بالموقع  التمام التركيبات الكهربائية

يوم  البحري،  بنغازي  ميناء  إدارة  أعلنت 
على  نشرته  بيان  الماضي،خالل  الخميس 
ارصفة  أن  فيسبوك  الرسمية  صفحتها 
الحاويات  نقل  سفينة   استقبلت   الميناء 
بضائع  ح��اوي��ة   281 متنها   وعلى  مارينا 

متنوعة.
رسو  عن   ، الميناء  ادارة  بيان  أعلن  كما 
سفينة نقل السيارات قراند شيشيليا  وعلى 
متنها عدد 1038 سيارة وشاحنة قادمة من 

السوق األوروبية

الخليج العربي للنفط تناقش 
اهم المشاريع التي يمكن االنتهاء 

منها خالل العام 2021

ادارة ميناء بنغازي البحري تعلن وصول 
سفينتين على متنهما 281 حاوية 

بضائع و1038 سيارة وشاحنة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجتمع مع مؤسستي االستثمار والنفط

الفريق االستشاري لوزير الدولة للشؤون االقتصادية يقوم بزيارة لجميعة الكفيف ببنغازي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا يتابعان خطة 
المصرف لمعالجة مشكلة المقاصة وعالوة الزوجة واألبناء

شركة "ريبسول" االسبانية للنفط والغاز تبدي استعدادها 
الستئناف أنشطة التنقيب في ليبيا

الوحدة  حكومة  رئيس  عقد 
عبدالحميد  السيد  الوطنية 
ال��دب��ي��ب��ة م��س��اء ي���وم ال��ث��الث��اء 
ال���م���اض���ي ب����دي����وان م��ج��ل��س 
رئيس  ض��م  اجتماًعا  ال����وزراء 
الليبية  المؤسسة  إدارة  مجلس 
لالستثمار السيد علي محمود، 
ورئيس مجلس إدارة المؤسسة 
الوطنية للنفط السيد مصطفى 
صنع الله، بحضور وزير الدولة 
ورئيس  ال��وزراء  لشؤون مجلس 
جمعة،  ع��ادل  السيد  الحكومة 
بشركة  اإلدارة  لجنة  ورئ��ي��س 

نفوسة للعمليات النفطية السيد 
محمد عبدالله.

رئيس  أكد  االجتماع  وخالل 
العمل  ض���رورة  على  الحكومة 
تطوير  أجل  من  ومهنية  بجدية 
أداء هذه المؤسسات الرئيسية، 
استمرار  ض��رورة  على  مشدًدا 
في  المؤسستين  بين  التعاون 
المشتركة،  المشاريع  من  عدد 
تستطيع  خ���الل���ه  م���ن  وال���ت���ي 
للنفط  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ة 
اإلنتاجية  مشاريعها  ت��ط��وي��ر 

واالستكشافية.

االستشاري  الفريق  تعهد 
ل����وزي����ر ال�����دول�����ة ل���ل���ش���ؤون 
االق����ت����ص����ادي����ة ب��ال��م��ن��ط��ق��ة 
المعوقات  كل  برفع  الشرقية 
منها  تعاني  التي  والصعوبات 
في  ببنغازي  الكفيف  جمعية 
الدولة  وزي��ر  إل��ى  عملها  اداء 
"سالمة  االقتصادية  للشؤون 

لغويل" لحلحلتها .
جاء ذلك خالل الزيارة التي 
قام بها الفريق لجمعية الكفيف 
اجتماعا  خاللها  عقد  بنغازي 
رؤس��اء  من  وع��دد  رئيسها  مع 

المشاكل  أهم  تناول  االقسام 
التى تعانى منها الجمعية ومن 
أه��م��ه��ا ع����دم  ت��وف��ي��ر ف��رص 
توفير  وعدم  للمكفوفين  عمل 
بعض المعدات الخاصة بورش 
الخاصة  والمعدات  الخاصة 

ب���ال���ق���راءة وال��ك��ت��اب��ة واي��ض��ا 
وط��ب��اع��ة ال��ك��ت��ب ال��دراس��ي��ة 
للمكفوفين وعدم وجود قنوات 

لبيع منتجات الجمعية.
اتفق  اللقاء  في ختام  هذا 
ال���ح���اض���رون ع��ل��ى ض����رورة 

الفريق  بين  ال��ج��ه��ود  تكثيف 
االستشاري والجمعية من أجل 
المشاكل  ل��ه��ذه  ح��ل��ول  إي��ج��اد 
ال��ف��ري��ق بجولة  ق��ام  وب��ع��ده��ا 
وورش  االقسام  داخل  تفقدية 
للجمعية  ال��ي��دوي��ة  االش��غ��ال 
ل��ش��رح واف ح��ول  واس��ت��م��ع��و 
اإلن���ت���اج  االت  ت��وف��ي��ر  آل���ي���ة 
وفي  التشغيلية  الخام  والمواد 
الفريق  تعهد  ال��زي��ارة  نهاية 
اإلس��ت��ش��اري ب��رف��ع ك��ل ه��ذه 
المعوقات والصعوبات لمعالي 

الوزير لحلحتها 

الوحدة  حكومة  رئيس  عقد 
عبدالحميد  ال��س��ي��د  ال��وط��ن��ي��ة 
ال��دب��ي��ب��ة اج��ت��م��اًع��ا ظ��ه��ر ي��وم 
االثنين الماضي بديوان مجلس 
مصرف  محافظ  م��ع  ال����وزراء 
الصديق  السيد  المركزي  ليبيا 
الكبير لمعالجة مشكلة المقاصة 
على  االت��ف��اق  وت��م  المصرفية، 
اإلج����راءات  م��ن  جملة  ات��خ��اذ 
لمعالجة تداعيات المشكلة على 

المصارف التجارية.
الشروع  االتفاق على  تم  كما 
ف���ي ص����رف ع�����الوة ال���زوج���ة 

واألبناء خالل هذا األسبوع.
وت����ط����رق االج����ت����م����اع إل���ى 
مرتبات  لرفع  الحكومة  خطة 

المتقاعدين وتخصيص المبالغ 
العام  نهاية  قبل  لذلك  الالزمة 

الحالي.

أف����اد م��وق��ع "اوي�����ل ب���راي���س" األم��ري��ك��ي 
ب���أن ش��رك��ة "ري��ب��س��ول االس��ب��ان��ي��ة" للنفط 
التنقيب  أنشطة  الستئناف  مستعدة  والغاز 
ظل  في  ليبيا  في  النفط  عن  واالستكشاف 

تحسن الوضع األمني . 
وأض����اف ال��م��وق��ع ب���إن ش��رك��ة "ري��ب��س��ول" 
في  مشترك  مشروع  في  شريك  اإلسبانية 
مع  جنب  إل��ى  جنًبا  أوي���ل  أك��اك��وس  ش��رك��ة 
إنرجي"  و"توتال   ، للنفط  الوطنية  المؤسسة 
"أو  وشركة  النرويجية  إكوينور"  و"  الفرنسية 
إم في" النمساوية، التي تشغل أكبر حقل نفط 
من  أكثر  بقدرة ضخ  الشرارة  وهو  ليبيا  في 

300 ألف برميل يومًيا. 
"ريبسول"  ناقشت  بالقول  الموقع  وتابع 
أعمال  إج���راء  للنفط  الوطنية  والمؤسسة 
في  السطحية  المعدات  على  دوري��ة  صيانة 
حقل الشرارة النفطي، الذي أوقف العمليات 
اإلن��ت��اج ع��دة م���رات ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة 

بسبب إغالق الموانئ والحقول النفطية. 

من  امحمد"  أم��ب��ارك  محمد  "جبريل  أن��ا  أعلن 
أسمي  ه��و  ه��ذا  وب��أن   1954 سنة  س��رت  مواليد 
السجل  الرباعي الصحيح وليس كما ورد بسجالت 
بدون  فقط  الثالثي  االس��م  ب��ورود  إجدابيا  المدني 

إضافة االسم الرابع.

تصحيح اسم 
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بلدية بنغازي تشرع بأعمال إزالة وإعادة بناء مدرسة 
يوسف بورحيل بمنطقة وسط البالد

استمرار حملة تنظيف مكب القمامة داخل بلدية المرج

استالم مقر العيادة الصحية بمركز ايواء وترحيل الهجرة بالكفرة

بلدي غات يبحث مع األعيان والحكماء إيجاد حلول لمشكلتي األمن وسكن األطباء بالمدينة

أعمال  في  البلدية  شرعت 
إزال����ة وإع����ادة ب��ن��اء م��درس��ة 
يوسف بورحيل بمنطقة وسط 
ب��إش��راف لجنة إزال��ة  ال��ب��الد 
بمنطقتي  الُمتضررة  المباني 
ال���ص���اب���ري ووس�����ط ال��ب��الد 
ومكتب المشروعات بالبلدية.

وال���ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر ب��أن 
تعرضت  المذكورة  المدرسة 
الحرب  ج��راء  كبيرة  ألض��رار 
على اإلرهاب ، وتُعد من ضمن 
خمس مدارس نُموذجية  تقوم 

البلدية بإنشائها .

حملة  اس���ت���م���رت   
القمامة  مكب  تنظيف 
الفندق  خلف  ال��واق��ع 
ام���ام مقر  و  ال��ب��ل��دي 
الدعم المركزي المرج 
بالتنسيق بين المجلس 
ال��ت��س��ي��ي��ري وش��رك��ة 
ال���خ���دم���ات ال��ع��ام��ة 
وال�����ح�����رس ال��ب��ل��دي 
المدني حيث  والدفاع 
ت����م اق����ف����ال ال��م��ك��ب 
بالخرسانات المسلحة 
ب��ع��د م��ا ل��وح��ظ قيام 
ب���ع���ض ال��م��واط��ن��ي��ن  
مجددا  القمامة  رمي 

الموقع  تنظيف  بعد 
وسيقوم جهاز الحرس 
البلدي المرج بمخالفة 
القمامة  يرمي  كل من 
م�����ج�����ددا ف�����ي ه���ذا 
المكان  لذلك حفاظا 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وص��ح��ة 
هيا  وال��ت��ي  المجتمع 
جميعا  م��س��ئ��ول��ي��ت��ن��ا 
المواطنين  من  نرجو 
المحافظة  االع����زاء  
على البيئة وعدم رمي 
والمخلفات  القمامة 
م�����ج�����ددا ف�����ي ه���ذا 

المكان.

العيادة  مقر  الكفرة  بلدي  استلم 
الصحية بمركز ايواء وترحيل الهجرة 
غير الشرعية بالمدينة من قبل السيد 
سعد  المهندس  البلدية  دي��وان  وكيل 
الى  مباشرة  وتسليمه  عبدالرسول 
المالزم محمد  المركز  رئيس  السيد 

الفضيل .
ج���اء االس���ت���الم ب��ح��ض��ور م��ن��دوب 
صندوق االمم المتحدة لإلنماء الجهة 
الشركة  وممثل  للمشروع   الممولة 
المشروعات  ادارة  ومدير  المنفذة 

بالبلدية .
العيادة التي تضم عددا من الغرف 
كمركز  ستستغل  مياه  ودورة  ومطبخ 
لعزل المرضى من المهاجرين الذين 
يأويهم المركز وذلك لغرض عالجهم 
وحماية بقية المهاجرين من العدوى .

ي��ش��ار ال��ى أن ه��ذا ال��م��ش��روع هو 
الرقم 12 الذي ينفذه صندوق االمم 

. undp المتحدة
وهناك عدد من المشروعات سيتم 
بينها صيانة  من  قريبا  فيها  الشروع 
اآلبار   من  عدد  وحفر  المطار  صالة 
وهو ما أكده السيد وكيل الديوان الذي 

تقدم بالشكر الى ممثل الصندوق .
من جهته تقدم رئيس مركز االيواء 
بالشكر الى المجلس البلدي وصندوق 
االم����م ال��م��ت��ح��دة وك���ذل���ك ال��ش��رك��ة 
اقامة  ان  واعتبر  للمشروع  المنفذة 
انسانية  خ��ط��وة  تمثل  ال��ع��ي��ادة  ه��ذه 

مهمة لخدمة المهاجرين ورعايتهم .

ت�������رأس ع���م���ي���د ب��ل��دي��ة 
غ�����ات اج���ت���م���اع���ا ب��ق��اع��ة 
موسعاً  ال��ب��ل��دي  المجلس 
من  والحكماء  األع��ي��ان  مع 
ومنها  البلدية  مناطق  ك��ل 
ومدير  غ��ات،  محلة  مختار 
الصحية،      الخدمات  مكتب 
وم���دي���ر م��س��ت��ش��ف��ى غ��ات 
العام، ومدير مديرية األمن 
غات المكلف، ورئيس مكتب 

أمن المعلومات غات.
وت����ل����خ����ص االج����ت����م����اع 

بالنقاط التالية:-
س��ك��ن  م��ش��ك��ل��ة   : أوالً 

األطباء
-1 تشكيل لجنة للتواصل 
مع شاغلي مساكن األطباء 
المجلس  رئ��ي��س  ب��رئ��اس��ة 

االجتماعي.
لحصر  لجنة  -2تشكيل 

ش���اغ���ل���ي س���ك���ن األط���ب���اء 
مستشفى  م��دي��ر  ب��رئ��اس��ة 

غات العام.
ث��ان��ي��اً:  ال��وض��ع األم��ن��ي 

بالبلدية
-1 دعم االجهزة األمنية 
والتجهيزات  باإلمكانيات 

الالزمة ألداء المهام.
-2 دعم األجهزة األمنية 

بالعناصر المؤهلة.

ألتقى عميد بلدية جالو السيد عبدالباسط 
بازاما بمدير العالقات العامة بشركة ونترشال 
المدني  ال��س��الم  عبد  المهندس  األلمانية 
المجتمع  مفوضية  م��دي��ر  ب��ح��ض��ور  وذل���ك 
بشير  غ����زالن  ال��م��دن��ي 
تركيب  ف��ي  للبدء  وذل��ك 
تم  الذي  الحياكة  مشغل 
توريده عن طريق الشركة 
بأن  "المدني"  أفاد  حيث 
سيقوم  ال����ذي  ال��ف��ري��ق 
جاهز  المشغل  بتركيب 
للشروع في عملية التركيب وطالب المجلس 

بتحديد مكان التركيب.
يشار إلى أن هذا المشغل سيتم االشراف 
ستحدد  وال��ت��ي  المفوضية  قبل  م��ن  عليه 
المستهدفين للعمل به كما ستتحمل الشركة 
التي  اآلالت  على  العاملين  تدريب  تكاليف 
أقصى  لتحقيق  المثلى  والطريقة  توريده  تم 

استفادة من هذا المشغل

لبلدية  التسييري  المجلس  عضو  عقد 
ديوان  ووكيل  ام��داوي  منصور  السيد  طبرق 
مع  اجتماع  الوهراني  السيد مسعود  البلدية 
من  مكون  المدنية  الخدمة  وزارة  من  وف��د 
مكتب  مدير  ارحيم  جاسم  الدكتور  السادة 
ال��ع��م��ل ط��ب��رق وخ��ال��د 
مكتب  مدير  الخوجة 
أم���ان���ة س���ر ال���دي���وان  
عبدالصمد  وص��ال��ح 
التفتيش  إدارة  م��دي��ر 
ال���وظ���ي���ف���ي وم��ح��م��د 
فرع  مدير  الفرجاني 
الوزارة وعامر الحاسي 

مفتش وظيفي بإدارة الفرع.
وقد ناقش االجتماع تفعيل مكتب للخدمة 
الشباب  دع��م  وسبل  طبرق  ببلدية  المدنية 

وآليات التعاون مع الوزارة .

"بلدي جالو" يبحث رفقة "ونترشال" آلية 
تركيب وتشغل مشغل الحياكة

منصور امداوي: يجتمع بوزارة الخدمة المدنية 
لتفعيل المكتب داخل بلدية طبرق
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مدير مكتب المشروعات بالبيضاء يتحدث 
عن عدة مواضيع تهم البلدية

مختار المعداني يقومون بجولة داخل قسم 
العزل بمدينة سرت

مكتب  مدير  تحدث 
السنوسي  ال��ب��ي��ض��اء 
تسجيل  عبر  الدردفي 
محطات  ع��ن  م��ص��ور 
بالمدينة  المياه  تحلية 
أحياء  أغلب  أن  واك��د 
ال�����ج�����زء ال���ش���رق���ي 
البيضاء  م��دي��ن��ة  م��ن 
محطة  م���ن  ت��ت��غ��ذى 
والتي  س��وس��ة  تحلية 
جهات  صيانتها  تبّنت 
اع���ت���ب���اري���ة ك��رئ��اس��ة 
المياه  ال��وزراء وشركة 
والهيئة العامة للموارد 
وبخصوص  ال��م��ائ��ي��ة، 
اآلبار الجوفية  ينطبق 

على البيضاء الجديدة 
جميع  على  ينطبق  ما 
م����ن����اط����ق ال���ب���ل���دي���ة 
وس��ت��ت��ك��ف��ل ال��ب��ل��دي��ة 
تجهيز  أعمال  بجميع 
اآلبار وتهيئة الشبكات 

المحلية

ش��������ارع ال����ع����ي����ادة 
ضمن  ي��ق��ع   6 رق����م 
ص���الح���ي���ات رئ���اس���ة 
الوزراء واالمر  مجلس 
يتطلب فض العقد من 
ال��وزراء  رئاسة  ط��رف 
م���ع ال��ج��ه��ة ال��م��ن��ف��ذة 

وس���ت���ت���ب���ن���ى ح��ال��ي��ا 
الطريق  تهيئة  البلدية 
م���ن ح��ي��ث ال��ص��رف 
ال���ص���ح���ي وت���س���وي���ة 
إلى  الترابي  الطريق 
حين إيجاد حل قانوني 
والمجلس البلدي على 

أتم االستعداد للتنفيذ 
ف��ي ح��ال ف��ض العقد 

السابق.
أم  ط������������ري������������ق 
ال��ص��ف��ص��اف ج��اه��ز 
للتنفيذ وتم التعاقد مع 
شركة مختصة وسيتم 
األي��ام  خ��الل  التنفيذ 
ال���ق���ادم���ة وع��م��ل��ي��ات 
الرصف تتم حاليا في 
شارع العروبة انطالقا 
م���ن م��ف��ت��رق م��ن��ش��أة 
األلعاب مرورا بمفترق 
روي����ف����ع األن����ص����اري 
وت��ن��ت��ه��ي ب��ال��م��دخ��ل 

الغربي للمدينة.

ب��ل��دي��ة س���رت مختار  ق���ام ع��م��ي��د 
المعداني يرافقة د علي الزرقاء مدير 
عبدالله  د.  و  سيناء  اب��ن  مستشفى 
واالطباء  العزل  قسم  رئيس  االح��ول 
الطبية  والعناصر  ال��ع��زل  قسم  ف��ي 
محمد  واالستاذ  المساعدة  والطبية 

االميل مدير المكتب االعالمي للبلدية
العزل  قسم  داخ��ل  بجولة  يقومون 
الطبية  والعناصر  لألطباء  ويستمعون 
والتعرف  تواجههم  التي  والمشاكل 
ستصل  والتي  للقسم  التوسعة  علي 
الي 40 سرير من جهته طلب عميد 

البلدية من مدير القسم توجيه كتاب 
العميد  ال��س��ي��د  وت��ع��ه��د  ب��ال��ن��واق��ص 
بتوفيره بشكل عاجل من جهته اعرب 
وشكره  ت��ق��دي��ره  ع��ن  العميد  السيد 
للجيش الطبي الذي يقوم بكل واجباته 

بتفاني واخالص .

اع��رف  حملة  فعاليات  بجالو  اختتمت 
ب��ل��دي��ت��ك ف���ي ب��ل��دي��ة أوج���ل���ة، 
البلدية  بين  الثقة  تعزيز  بهدف 
التعريف  خ��الل  م��ن   والمواطن 
إل��ى  الممنوحة  ب��ال��ص��الح��ي��ات 
البلديات وفًقا للقانون 59 للعام 

2012م.
يكتنفه  وم���ا  ال���وض���ع  الحالي  وك���ذل���ك 
تنفيذ  دون  ت��ح��ول  وم��ع��وق��ات  ع��راق��ي��ل  م��ن 
المسؤوليات المناطة بالبلدية، والمتمثلة في 

تحسين الخدمات  المحلية.
وخصصت الورشة للعنصر النسائي، حيث 
بترون  صالح  فضيلة  السيدة  بحضور  أت��ت 
عضو شؤون المرأة بالمجلس البلدي أوجلة 
الشؤون  عضو  عبدالله  فوزية  والمستشارة 
من  ولفيف  المرأة  ش��ؤون  بمكتب  القانونية 

سيدات المدينة.
للسيدة  ترحيبية  بكلمة  ال��ورش��ة  ب���دأت 
فضيلة بترون رحبت فيها بالسادة المشرفين 
تقدمت  كما  الورشة  إقامة  على  والمنسقين 
حضرن  ال��الت��ي  ال��س��ي��دات  لجميع  بالشكر 
حسن  المستشار  بالشكر  واخصت  الورشة، 
أم��ب��ي��وه ال��م��ح��اض��ر وال��م��ش��رف ع��ل��ى إل��ق��اء 
م��ح��اض��رة وال��ف��ري��ق ال��م��راف��ق ل��ه بمؤسسة 

الميزان التنمية.
بلديتك"  "اع��رف  عمل  ورش��ة  ولقت  ه��ذا 
واثراء  ومشاركة  الحضور  بين  واسع  تفاعل 
توجدنا  ال��الت��ي  ال��س��ي��دات  م��ن  للمحاضرة 

بالورشة.
الميزان  من  بتنفيذ  المشروع  ه��ذا  يأتي 
األمريكية  المنظمة  م��ن  وب��دع��م  للتنمية، 
الحكم  وزارة  مع  وبالتعاون  الدولية  للتنمية 

المحلي والبلديات.

بحضور  االب��ي��ار  بلدية  عميد  السيد  ق��ام 
بتسجيل  الخاص   للمقر  واالستالم  التسليم 
بالمواليد حديثي الوالدة والوفيات بمستشفى 
االبيار العام ببلدية االبيار  إلي مدير مكتب 
على  المعاناة  لرفع  االبيار   المدني  السجل 
المواطنين بالتسجيل باألطفال حديثي الوالدة 
داخل المستشفى  ولتنظيم سير العمل وشكر 
وتعاونه  وقفته  على  االبيار  مستشفى  مدير 

خدمة للصالح العام. 

بلدية أوجلة تختتم حملة 
اعرف بلديتك بالتعاون مع 

منظمة الميزان للتنمية

تسليم مقر خاص لحديثي الوالدة 
والوفيات بمستشفى االبيار
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متابعات

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي المجلس التسييري الجغبوب

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي عدًدا من أعيان الزاوية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم التقني والفني ووكيل الداخلية يزورون مدينة جادو

بسبب التخريب و نقص التمويل .. جهاز النهر الصناعي يدق ناقوس الخطر

ال��ت��ق��ى رئ���ي���س ح��ك��وم��ة 
السيد  ال��وط��ن��ي��ة  ال���وح���دة 
مساء  الدبيبة  عبدالحميد 
مع  الماضي،  الخميس  ي��وم 
المجلس  وأع���ض���اء  رئ��ي��س 
التسييري الجغبوب، بحضور 
وزي�������ري ال����دول����ة ل���ش���ؤون 
م��ج��ل��س ال��������وزراء ورئ��ي��س 
الحكومة واالتصال والشؤون 

السياسية
حكومة  رئ��ي��س  واس��ت��م��ع 
للصعوبات  الوطنية  الوحدة 
وال���م���ش���اك���ل ال���ت���ي ت��واج��ه 

الحديث  تم  والتي  المنطقة 
عنها بشكل موسع خالل هذا 

اللقاء.
الحكومة  رئيس  وأص���در 
إح��ال��ة  ب���ض���رورة  تعليماته 
ال��م��ل��ف��ات ال��م��ع��دة م��ن قبل 
المجلس التسييري للوزارات 
ال���م���خ���ت���ص���ة، ل���دراس���ت���ه���ا 
خالل  لخططهم  وتضمينها 

العام الحالي.
م���ؤك���ًدا ع��ل��ى االم���ت���داد 
للمنطقة  ال��ه��ام  الجغرافي 

كونها منطقة حدودية.

الوحدة  حكومة  رئيس  التقى 
عبدالحميد  ال��س��ي��د  ال��وط��ن��ي��ة 
بديوان  ال��ي��وم،  صباح  الدبيبة 
رئ��اس��ة ال�����وزراء م��ع ع���دد من 
بحضور  الزاوية،  مدينة  أعيان 
ال��دول��ة  ووزي���ر  بلديتها  عميد 
ورئيس  ال��وزراء  مجلس  لشؤون 

الحكومة.
ق����دم عميد  ال��ل��ق��اء  خ����الل 
الرئيس  للسيد  دع��وة  البلدية 
على  للوقوف  المدينة،  ل��زي��ارة 
ال��ص��ع��وب��ات وال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي 

تعيشها المنطقة.
الحكومة  رئيس  استمع  كما 
ل��ت��وض��ي��ح م���ن األع���ي���ان ح��ول 

األح����داث األم��ن��ي��ة ال��ت��ي جرت 
الطريق  ف��ي  ال��م��اض��ي��ة  األي����ام 
طرابلس  بين  الرابط  الساحلي 
والزاوية، وتوصياتهم لمنع تكرار 

هذه األحداث.
الحكومة  بجهود  رحبوا  كما 
وإعطاء  المحلية  اإلدارة  لتفعيل 

الصالحيات للبلديات.
وتمت مناقشة الوضع الوبائي 
التي  والمشاكل  الزاوية  لمدينة 
بالمدينة،  العزل  مراكز  تواجه 
السيد  أص����در  ال��ش��أن  وب��ه��ذا 
الرئيس تعليماته لوزارة الصحة 
بمعالجة هذه المختنقات بشكل 

عاجل.

التقني  التعليم  وزي���ر  ب��رف��ق��ة 
سعيد  "أ.ي��خ��ل��ف  السيد  وال��ف��ن��ي 
ال���س���ي���ف���او"، ق����ام ن���ائ���ب رئ��ي��س 
"م.رمضان  السيد  الوزراء  مجلس 
الداخلية،  وزارة  ووكيل  أبوجناح"، 
مدينة  وأع��ي��ان  البلدية،  وعميد 
الماضي  ال��خ��م��ي��س  ي���وم  ج����ادو، 
ب��ج��ول��ة ت��ف��ق��دي��ة داخ�����ل م��دي��ن��ة 
جادو، لعدد من المرافق الخدمية 
جادو،  فندق  بينها  من  والصحية، 
البلدية، ومركز  المياه في  وخزان 

عزل جادو.
ووقف "م.رمضان أبوجناح" على 
جاهز  ليكون  ج��ادو  فندق  صيانة 
أكبر  واستيعاب  خدماته  لتقديم 
تفقد  ال���زوار، في حين  من  ع��دد 
يزود  الذي  بالمدينة  المياه  خزان 
ال��م��ج��اورة  المناطق  م��ن  ال��ع��دي��د 
الحاصل  ال��ن��ق��ص  ل��س��د  ب��ال��م��ي��اه 
لديها ،كما وقف على االحتياجات 
المطلوبة إلفتتاح مركز العزل في 

المدينة.
وأك����د ال��م��ه��ن��دس "أب��وج��ن��اح" 
كافة  بتوفير  الحكومة  التزام  على 

صيانة  الس��ت��ك��م��ال  االم��ك��ان��ي��ات 
الفندق والوقوف على االحتياجات 
متعهداً  ال��م��ي��اه،  ل��خ��زان  ال��الزم��ة 
الوطنية  ال���وح���دة  ح��ك��وم��ة  ب���أن 
ستعمل جاهدة لتوفير االمكانيات 
كامل  في  العزل  بمراكز  الخاصة 

مناطق ليبيا.
وواص����ل ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
التقني  التعليم  ووزي����ر  ال�����وزراء 
والفني، ووكيل وزارة الداخلية، في 
استكمال جولتهم في جادو بزيارة 
والقطاعات  المرافق  من  العديد 
ال��خ��دم��ي��ة وال��ص��ح��ي��ة واألم��ن��ي��ة 

للوقوف على مشاكلها.
وخ����الل م��راس��م اإلس��ت��ق��ب��ال، 
رح���ب ال��ح��ض��ور ب��ال��س��ي��د ن��ائ��ب 
جانبهم  وم���ن  ال��ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س 
ابدوا سعادتهم من الزيارة االولى 
لحكومة الوحدة الوطنية للمدينة. 
وخ�����الل ال��ل��ق��اء ت���م م��ن��اق��ش��ة 
أهمها  من  المواضيع  من  العديد 
ومشاكل  للمدينة  التحيتة  البنية 
الصحي،  وال��ص��رف  المياه  آب���ار 
ب���اإلض���اف���ة م��ن��اق��ش��ة ع����دد من 
ال��م��واض��ي��ع ال��ت��ي ت��خ��ص ال��وض��ع 
والجهود  المدينة  داخ��ل  األم��ن��ي 

وكذلك  المديرية  بها  تقوم  التي 
تواجه  التي  والعراقيل  المشاكل 
من  دعمها  وسبل  بها  العمل  سير 
األمنية  بالمؤسسة  النهوض  أجل 

في جبل نفوسة.
وم���ن ج��ان��ب��ه أك���د ال��م��ه��ن��دس 
"رم��ض��ان أب��وج��ن��اح" ع��ل��ى دعمه 
ومناطق  ج���ادو  لمدينة  ال��ك��ام��ل 
ال��ج��ب��ل ال��غ��رب��ي ،م��ت��ع��ه��داً ب��أن 
كافة  بتوفير  س��ت��ق��وم  ال��ح��ك��وم��ة 
في  للمدينة  الالزمة  االحتياجات 
كافة  وتذليل  القطاعات  مختلف 
الخدمات  تقديم  أم��ام  الصعاب 

األساسية للمواطنين.
يشار إلى أن هذه الزيارة جاءت 
جادو  مدينة  أهالي  لدعوة  تلبية 
ال�����وزراء،  مجلس  رئ��ي��س  ل��ن��ائ��ب 
المدينة  احتياجات  على  للوقوف 
ال���زي���ارات  م��ن  سلسلة  ،وض��م��ن 
ال��ت��ي ي��ج��ري��ه��ا إل���ى ال��ع��دي��د من 
لتفقد  المختلفة  والمناطق  المدن 
القطاعات  بمختلف  مؤسساتها 
وال���وق���وف ع��ل��ى ال��ع��راق��ي��ل التي 

تواجهها.

النهر  وإدارة  ت��ن��ف��ي��ذ  ج��ه��از  وج���ه 
الصناعي نداء عاجاًل بشأن ما تمر به 
منظومة النهر من عمليات تخريب في 
مناطق عدة ما يعرض المواطنين لخطر 

نقص المياه.
ال��ن��داء ال��ذي ج��اء ف��ي بيان رسمي 
الحثيثة  ال��ج��ه��از  م��س��اع��ي  إل���ى  أش���ار 
إلجراء اإلصالحات الطارئة على خط 
بنغازي،  تازربو  الصناعي  النهر  أنابيب 
تسريب  لحدوث  مؤخًرا  تعرض  ال��ذي 
ناتج  أوجلة  مدينة  ق��رب  بالمياه  كبير 
عن أسباب فنية، ما قاد لتوقف قرابة 
من  اليوم  في  مكعب  متر  مليون  نصف 

اإلمداد المائي.

وأضاف النداء: إن هذا اإلمداد يصل 
من حقلي السرير وتازربو باتجاه مدينة 
إجدابيا ومنها إلى مدينة بنغازي شرًقا 
الجهاز  جعل  ما  غرًبا؛  س��رت  ومدينة 
من  المحدودة  إمكانياته  يستنفر جميع 
من  جاهدة  وم��ح��اوالت  وم���واد،  آليات 
المهندسين والفنيين ممن يصلون الليل 
بأسرع  المياه  ضخ  الستئناف  بالنهار 

وقت ممكن.
في  يأتي  كله  هذا  إن  النداء:  وتابع 
من  الالزمة  االستجابة  توفر  عدم  ظل 
النهر  وحماية  لدعم  الدولة  مؤسسات 
قومي.  أمن  مشروع  بوصفه  الصناعي 
م��ش��ي��ًرا ف��ي ذت ال��س��ي��اق إل��ى تعرض 

الحساونة  لمنظومة  الشرقي  المسار 
س��ه��ل ال��ج��ف��ارة ف��ي أق��ص��ى ال��ج��ن��وب 
ناتج عن عمل تخريبي  لتفجير  الغربي 

إرهابي متعمد.
التفجير  ه���ذا  أن  ال��ن��داء  وأوض����ح 
بمكونات خط  دمار  في حدوث  تسبب 
األن��اب��ي��ب ع��ن��د ال��م��ح��ط��ة رق���م 353 
تقريًبا  كيلومتًرا   75 بعد  على  الواقعة 
عن  فضاًل  ال��ش��وي��رف،  منطقة  شمال 
االعتداءات المتزامنة وأعمال التخريب 
وهو  اآلب��ار،  حقول  على  اليومية  شبه 
أعماله  ويربك  الجهاز  ما يشتت جهود 

ويتسنزف موارده المحدودة.
وأك����د ال���ن���داء أن ه���ذا م���ن ش��أن��ه 
التهديد بقطع اإلمداد المائي من حقل 
طرابلس  العاصمة  إلى  الحساونة  آبار 
والجبل  الجفارة  سهل  منطقة  وكامل 

استكمال  في  التأخير  وزي��ادة  الغربي، 
أعمال اإلصالحات الطارئة، وهي أمور 
تحتم توجيه هذا النداء العاجل لجميع 
مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.
وش���دد ال��ن��داء ع��ل��ى وج���وب تحمل 
الشعب  أم��ام  مسؤولياتها  المؤسسات 
النهر  لمشروع  الحماية  لتوفير  الليبي، 
على  المنتشرة  وم��راف��ق��ه  ال��ص��ن��اع��ي 
امتداد األراضي الليبية، وتوفير الدعم 
مستحقات  ع��ن  اإلف���راج  عبر  ال��م��ادي 
لتمكينه  القانون،  يكفلها  التي  الجهاز 
لحفظ  الفنية  التحديات  مجابهة  من 
اس��ت��م��رار ت��دف��ق ال��م��ي��اه وع���دم توقف 

المشروع نهائًيا.

العليا  الوطنية  المفوضية  رئ��ي��س  أع��ل��ن 
فترة  تمديد  عن  السايح،  عماد  لالنتخابات 
أسبوعين  م��دة  الناخبين  بسجل  التسجيل 

إضافيين، تمتد إلى 17 أغسطس الحالي.
الذي  الصحفي  المؤتمر  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اإلع��الم��ي  ال��م��رك��ز  بمقر   ، ال��س��اي��ح  ع��ق��ده 
بالمفوضية، قبل يومين والذي أكد أن تمديد 
فترة التسجيل بسجل الناخبين جاء »استجابة 
ومنظمات  ال��ع��ام  ال���رأي  ت��ي��ارات  لمطالبات 
لم  لمن  الفرصة  إلتاحة  المدني«  المجتمع 
انتخابه  مركز  تغيير  ف��ي  يرغب  أو  يسجل، 
التسجيل  عملية  شهدته  لما  وأيضا  السابق، 
ألف  من 30  أكثر  إلى  كبير وصل  إقبال  من 

مسجل يوميا.
ولفت إلى أن المفوضية أصدرت من أجل 
هذه األسباب، القرار رقم )37( لسنة 2021 
الناخبين  بسجل  التسجيل  ف��ت��رة  لتمديد 
أغسطس  في 17  تنتهي  إضافيين  أسبوعين 
ن��وه إل��ى جملة م��ن اإلج���راءات  ال��ق��ادم، كما 
اتخذتها المفوضية للتخفيف من حدة الضغط 
بما   )1441( والمساعدة  الدعم  مركز  على 
المكالمات  من  ع��دد  ألكبر  االستجابة  يتيح 

وخاصة المتعلقة بعملية فك االرتباط.

أف������ادت ال��م��ف��وض��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا 
لالنتخابات أن عدد الناخبين المسجلين في 
سجالت الناخبين، حتى تاريخ ال� 4 أغسطس 

الجاري قد بلغ 2.737.125  ناخًبا. 
لها عبر  المفوضية في منشور  وأش��ارت 
المسجلين  أن عدد  إلى  الرسمية  صفحتها 
الجدد حتى تاريخ ال� 4 أغسطس قد ارتفع 
قد  كان  أن  بعد  ناخًبا،  بمعدل 397049 
ارتفع في ال� 3 أغسطس بمعدل 388930. 
العليا  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ف��وض��ي��ة  وت��ن��ش��ر 
لالنتخابات إحصائيات يومية لعدد الناخبين 
المواطنين  لتشجيع  ال��ج��دد  المسجلين 
ممارسة  في  حقهم  وضمان  التسجيل  على 

الديمقراطية. 

المفوضية العليا لالنتخابات تعلن 
تمديد فترة التسجيل بسجل 
الناخبين أسبوعين إضافيين

العليا لالنتخابات: عدد الناخبين 
المسجلين بلغ 2.737.125 ناخًبا



حلم واال علم

مصرف فزان االسالمي 
إعالن إكتتاب في رأس المال

على المفترق المترب وقفت ..
أغنية "ذكرى محمد" تراودني على 
الرجال  بعزيمة  أتسلح  لكني  البكاء، 

الكاذبين وامتنع :
����� حلم واال علم .. واال عيوني ..

جابن اللي ال ريتهم ال روني . 
صوت  مع  خواطري  قافلة  رحلت 
ذكرى القادم من السماء لكن الوجه 
المتجهم الذي مأل بصري أفسد درب 

القافلة المضيء بنظراته المتوثبة.
كان يريد أن يعبر أمامي بسيارته 
الفاخرة، أفسحُت له المجال رغم أن 
أحقية المرور كانت لي، عبر بمركبته 
بإيماءة  يتكرم  أن  دون  المتبجحة 
شكر، بل أنه حدجني بنظرة ساخط 
محتقر،   ٍ مستخف  رمية  لعلها  ٍأو 
الطريق  ملوك  ملك  وك��أن��ه  ومضى 

العام بال منازع.
تناسلوا  ت��ك��اث��روا،  مثله  ال��م��ئ��ات 
كالحة   وج��وه  شيطان،  ب��ذرة  وكأنهم 
فقيرة،  وأخ���الق  متخمة،  وج��ي��وب 
ومشاعر من أسمنت مسلح وقلوب ال 

تخشع إال لذكر الفساد.
نبرة  في  يتعثر  وليداً  الصباح  كان 
االب��ت��س��ام.  أب��ج��دي��ة  ويتعلم  ال��ب��ك��اء 
مغلقاً،  فوجدته  المصرف  قصدت 
المشهد  فرأيت  مخبز  على  م��ررُت 
الرمادية  الوجوه  المعتاد، طابور من 

تنتظر الخبز وتتبادل األحاديث.
المخابز عندنا أصبحت مؤتمرات 
مصغرة، تنعقد كل مطلع صباح، ويتم 
فيها  ويدلي   ، اآلراء  كل  تبادل  فيها 
ال��ش��ارع  بوجهة نظره في كل  رج��ل 
المسائل العالقة، من مشكلة انقطاع 
الكهرباء على شارعه، وظاهرة صغر 
حجم رغ��ي��ف ال��خ��ب��ز، إل��ى االت��ف��اق 
م��روراً  الغرب  االي��ران��ي مع  ال��ن��ووي 
في  ال��روس��ي  ال���دب  ت��دخ��ل  بخفايا 

سوريا.
أن  يمكنك  م��ب��اح��اً،  أص��ب��ح  ك��ل��ه 
تناقش وأنت على باب المخبز ارتفاع 
الزيادة  أو  العالم،  في  النفط  أسعار 
الشعب،  نواب  رواتب  المشبوهة في 
أن تختار ما يناسبك  ويمكنك أيضاً 

الواسعة،  بمعرفتك  تليق  ألقاٍب  من 
استراتيجي،  خبير  سياسي،  ناشط 
أيضاً  يمكنك  مدني،  مجتمع  عضو 
يقود  وهو  لبوتين  السباب  توجه  أن 
روسيا إلى النزال مع الغرب، أو تلعن 
أجداد "ترمب" متغزالً دون خوٍف في 
جمال زوجته، يمكنك أن تبصق على 
كل وزراء الحكومات في دول أوروبا 
هذا  ك��ل  تفعل  أن  يمكنك  الغربية، 
معاً، ولكن، ال يمكنك أبداً أن تتجاوز 
مكانك في طابور الخبز. ألنك ستجد 
استعداٍد  على  مثلك  ش���ارع"  "رج��ل 
لقتلك إذا لزم األمر، فللخبز سطوة 
ال يملكها "ترمب" ولو أدعى اإلعالم 

عكس ذلك.
إشارة  لتوقفني  المخبز،  تجاوزت 
قلياًل  ذك��رى  رفعت ص��وت  ح��م��راء، 

لتؤنسني أكثر : 
����� وليش في منامي ريته .. جدي 
اللي مالضيف عامر بيته. وليش في 
منامي ريته .. ميعاد كامل يذكروا في 

صيته.
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ثقافية

والتنمية  الثقافة  وزي���رة  أص���درت 
عثمان"  ت��وغ��ي  "م��ب��روك��ة  المعرفية 
مهرجان  اعتماد  إل��غ��اء  بشأن  ق���رارا 
أوسكار العرب بوزارة الثقافة والتنمية 

المعرفية.
القرار  م��ن  األول���ى  ال��م��ادة  ونصت 
إلغاء   ،2021 لسنة  رق�����م)166(  
اعتماد مهرجان أوسكار العرب بوزارة 
الثقافة والتنمية المعرفية، فيما نصت 
بالقرار من  العمل  الثانية على  المادة 
تاريخ صدوره والزام الجهات المعنية 
حكم  كل  والغاء  تنفيذه  على  بالعمل 

يخالف احكامه. 

وزيرة الثقافة ُتصدر قرارًا بإلغاء 
اعتماد مهرجان أوسكار العرب ■ بقلم الصديق بودوارة

 مصرف فزان االسالمي

 إعالن إكتتاب في رأس المال

اإلسالمي ) شركة مساهمة ليبية ( عن فتح باب اإلكتتاب العام في رأس مال المصرف تطبيقاً  فزانتعلن اللجنة التأسيسية لمصرف 

بشأن  5010( لسنة 52بشأن المصارف والقانون رقم ) 5015لسنة  64المعدل بالقانون رقم  5002( لسنة 1ألحكام القانون رقم )

 ي.النشاط التجار

 اإلسالمي ( ش.م.ل فزانصرف : ) مصرف الم أسم  

  ليبيا. -  سبهاالمقر الرئيسي : مدينة 
  لصيغ المعامالت اإلسالمية والتي  المصرف:أغراض ً تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل واإلستثمار وفقا

 . تتوافق مع نصوص القانون بخصوص الصيرفة اإلسالمية
 اثنان مليون وخمسمائة ( 502000000د. ل( خمسمائة مليون دينار ليبي , مقسمة إلى ) 52000000000) المصرف:أس مال ر

 .د.ل ( دينار ليبي  100سهم قيمة كل سهم ) الف

 ( من قيمة رأس المال مع إلتزام %2( وللشخص الطبيعي ) %10تكون حدود اإلكتتاب للشخص اإلعتباري بما اليتجاوز )

 ،خالل ثالثة سنوات أو عند طلب مجلس اإلدارة إلكتتاب وسداد باقي القيمة المكتتب فيهامن القيمة عند ا %60المكتتب بدفع 

  .علماً بأن الحد األدنى لإلكتتاب محدد بألف سهم

   -هم:العقود التالية أسماؤمكتب محرري ولإلطالع على برنامج التأسيس والقيام بعملية اإلكتتاب يرجى مراجعة 
  . 0052041201هاتف :  – مبنى نقابة المعلمين - امحمد المقريفشارع  - سبهامقره مدينة  – المهدي عبدالسالمصالح  

  . 0012512006 : هاتف –خطوط الليبيةمقابل ال هايتيشارع  -مقره مدينة طرابلس  – جميل حامد المهدي الطاهر
 م5051 أغسطس 21يوم إلكتتاب ل اخر اجلعلماً بأن 

 لمصرف فزان االسالمياللجنة التأسيسية  
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الشجرة 
الشجرة 

تحت  بظلها  نلتحف  ما  دائما  التي 
حر الشمس 

تسدُّ أذنيها بأوراقها المتساقطة 
منذ أن زارها خريفنا

بعدما ُقطعْت أصالُب لقائنا تحتها .
حتى القمر 

فقد بريقه وبهت
عندما طال الجفاء بيننا،

لم ير شبيهته على األرض منذ زمن 
بأنه  دائما  أخبره  كنت  ال��ذي  وأن��ا 

يشبهها
أما المطر الذي

كان خجواًل في لقاءاتنا،
غاب مع السحاب

بعدها
فجّفت

أكتافي المرهقة بغيابها..
وباب اللقاء هذا

كلما حاولت فتحه
صفع وجهي بقوة

رغم الصدأ الذي يأكل أحشاءه..

■ بقلم : علي المنصوري

لو أنك ُهنا 

"عّل اللحن يجمعنا " 

■ بقلم : نسرين محيسن 

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

 لو أنك ُهنا 
 لَسامحت هذا الّصباح 

لت يد األيام   وقَبّ
 لو أنك ُهنا 

 لغردت 
 أكثر من عصافير الحي 

حت   وتفَتّ
 أكثر من األقحوان في الربيع 

 لو أنك هنا 
 لعانقت األصدقاء

 بداًل من مصافحتهم 

 ألبتسمت لجارنا الثامن 
 بداًل من تجاهله

 لو أنك هنا 
 لتسابقت مع الغيوم 

ة!  من مّنا أشد خَفّ
لواجهت الشمس 
 وهي تلسع وجهي 
 بًدال من االختباء

 تحت سقف غرفتي 
 لو أنك هنا 

يف   لتصالحت مع الَصّ

هيرة  وغفرت لصهيد الَظّ
 الخالية من الكهرباء

 والتكييف 
 لو أنك ُهنا

 ألعلنت انشقاقي
 عن الدولة 

عب   والَشّ
 ودفتر الَعائلة 

 وأجهرت بانتمائي
 لوجهك فقط.

ما انتابِني وقتها شعور بالحاجة!
كنت صغيرا على التعبير آنذاك وال زلت، لكن،  
أذّرع  وأنا  اإلعدادية  المدرسة  تلك  دخلت  ُمذ 
الوجوه  أختِزل  الصغيرتين،  بعينّي  الساحة 
وُمتِعبا  شاقا  يوما  ك��ان  ج���دوى،   دون  بحثا 

للغاية. 
ما الذي أتعبني؟ !!!

لست أدري.  
لكنه استمر عقدا من الزمن . وأظنني سأسرد 

ما لم أسرده يوما هكذا 
...........

انقَضت ثالث سنوات بالبدء 
فانغمسُت فيها سعيا من المكتبة لغرفة الرسم، 

لمعمل األحياء 
كنت حينها َصُموتا،  أخاف من ساحة المدرسة 

ومن االختالط بتلك الوحوش
فانكسرت  إقحامي،   أحدهم  حاول  حين  أذكر 

يدي جّراء ركضي خلفه
ال  بالفصل  الوقت  أقضي  صرُت  كالناسك  ثم 
أخرج بسبب إصابتي،  ويالها من راحة..  راحٌة 
عليها  ُتلقي  األعلى  من  للساحة  بشغف  ُتطّل 
تَر تلويحة يدي،  لكن  السالم وعلى وجوٍه لن 
ال شك ستشعر،  رغم أني ما كنت أشعر، ما كنت 
من  أختبئ  بالوحدة،   مصاب  أّني  حتى  أدري 
الوجوه،  أشغل نفسي بالورق وال أدري لَم الورق 

تحديدا؟  لكنها انقضت...
"كاد وجهك حين كنَت تمشي وحدك من البيت 

أن يكون وجه عابد"
" صمُتك الال مبرر،  ... 

خازوقا في أنف األخصائي غيَر أنه ال يشتكي"
" مشاعرك المكبوتة،  عصفورا ال ريش له " 

اييييييه،  تنهيدة عميقة تجوب المدارس في 
غيابك اليوم

............................
وأثقَل كاهلي  الوقت كالكهل،   يا إالهي، مضى 

بهمٍّ ما كنت أدريه سوى تعبا! 
وإذ بي بالثانوية!!! 

عقدت العزم على أال أكون ذاك المنطوَي على 
ذاته المنغلَق بشراهة على البؤس

ورق  في  ويحملق  الرمادية  الجدران  يلتحف 
يكاد يكون فارغا! 

مدرسة جديدة يا هذا 
وهذه المرة ال أحد البتة...  

هذه  ستكون   ، أبوبكر  وال  خالد  وال  حمزة،  ال 
السنين أكثر غربة،!

"لكن 
هيهات 

فالحزن الُمدوي ال زال في جوفك 
كجنين!  

ينازع الطفل الذي كنَته 
عند سارية العلم،  باعتزاز أقف،  رائُد اإلذاعة 
تكاد  الثالثة  والسنوات  الجهور  الصوت  ذو 

تنقضي 
أشرفت على معارَض ومسابقات، كنت أحتفظ 
كنت  بالثانوية،  األنشطة  غرف  مفاتيح  بكّل 

أبحث عن شيء ما، لكن ماهو؟  ما كنت ألدري 
أعلم جيدا بأني بهذا كنت أهرب من أمر ما.

بل  وحيدا  زلت  وال  الكثيرون  حولي  تَحملق 
فقد كانت الوحدة آنذاك في أشدها

وأتت الطامة، أذكر جيدا ذلك عام ألفين وأحد 
قدماي  وساقتني  الثانوية  غادرت  حين  عشر 
صغير،   قفل  له  دفترا  فاشتريت  للقرطاسية،  

لَم؟ ال أدري، وكأن العمر يكيد بي 
وكانت تلك بداية الصمت 

مّر وقت طويل والدفتر على حاله،  والمدارس 
ال   ! يشغلني  ش��يء  وال  ال��ث��ورة،  عقب  مغلقة 

توجد أنشطة
كم أنت وحيدا يا هذا!  

ال  سديم  في  ليضيء  ينفجُر  النجَم  تشبه 
متناهي ومع هذا ال أحد يحتضنك!  ينظرون 
إليك عن بعد بانبهار وال يدرون أنك تحترق أو 

أنك لست سوى بقايا انفجار ورماد كوني !
قبل زمن كنت أضحك 

لكنني لليوم أضحك ملء أشداقي 

غير أن القلب خاو،
إلى أن حضر طيفَك ، جاعال من عيني غيمة،  

سقت وسادتي الخشنة فأزهرت أحالما!  
أي نبوءة هذه التي ُرزقت!  

أن  دون  مَلكا  أمامي  تجلى  الذي  هذا  موٍت  أي 
ألول  أكتب  دفتري  إلى  فاستيقظت  يقبضني 

مرة....  إلى صديقي الوحيد
بعد التحية.. 

بغيابي؟   آذيتك  هل  دون��ي؟   من  حالك  كيف 
وقتها!   أطفاال  نك  ألم  فجأة؟   اختفيت  لماذا 

كيف لنا أن نفقه أمورا كهذه!  
أقسم لك أنني ما كنت أعلم شيئا

المرض!  
ال علم لي به يا صديقي

لقد غادرت ذلك اليوم من بيتك طفال .. وها أنا 
مذ ذاك رجل هرم 
ال طاقة له لشيء

وجهك؟  
كان لي بمثابة الدواء..  ُمّرا

لكنني كلما شعرت بالحزن انتبذت إليه أهزه،  
ابتسامتك  ُت��ط��ّل  ُح��ّب��ا،   الحنين  فيّساقط 

فينجلي ما كان 
عاِم  منذ  به  احتفظت  الذي  الطفولي  وجهك 
فنمى  الطفل  بداخلي  أيقَض  وخمسة،  ألفين 
وتنامى فَتحّجم الحزن وتقّلص غير أنه ال زال 

جزءا مني 
ذكرياتنا؟  سألتزم الصمت هنا

قصيدة!  
لَم كان أول ما أكتبه آنذاك شعرا؟  

ما كنت أعلم وقتها 
كنت طيلة الوقت ُمسّيرا والحزَن مغشيٌّ علّي ال 

أرى،  وأحدهم بداخلي يوِمُئ لي،  فأفعل 
لكن الحزن أمسك وأخيرا بيدي،  راح يسوقني 
أنظر  البعيد.  األم��س  إل��ى  بالحلم  ليلة  ك��ل 

لطفلين شاكسا الحياة بضحكاتهما 
كانا يلحنان الشعر سرا 

يغادران الصف معا 

في  وي��دّس��ان��ه��ا  بهجته  العمر  م��ن  ي��س��رق��ان 
جيبيهما 
كم كنا.!

فبدَر لذهني يا صديقي أن أكتَبك 
أعتذَر لك 

ظّل  ال��س��ن��وات  تلك  طيلة  شيئا  أن  أخ��ب��رَك 
بصدري قانطا 

لقد كان أنا 
وبهذا صرت أكتب شيئا أشبه بالشعر 

صديق  وال  غ��ادرت��ك  م��ذ  ياصديقي  لكنني 
حين  حتى  األرب��ع،   غرفتي  ج��دران  سوى  لي 

حاولت،  كانوا حولي .. والبرد الزال ُمحدقا 
وحين مألني الله بالعزم،  وبعد توالي األحالم 

والقصائد والشعور بالذنب 
جمعنا اللقاء المرتقب ، غير أنك لم تعد ذلك 
الطفل وال أنا كنت،  صار لك رفاق سوء،  فبات 

مابي يعتصر 
يومها  أغادرك  لم  لو  وكأنني  علي!   يقع  اللوم 

لما حدث ما حدث 
ومذ ذاك وأنا أكتب 

عّل اللحن يجمعنا..  
عّل اللحن يجمعنا! 

ُأحملق  وح��دي  بالطريق  أسير  وأن��ا  ذاك  مذ 
بالوجوه،  أمّد يدي كالمتسولين،  أِمن صديق؟  

يأتون إلي على استحياء ويهرعون خوفا!!!  
هنالك وحش بصدري 

وحش صغير للغاية 
جعل لي هالة على عيني 

يأتون طلبا للذي في يدي!  ثم يغادرون 
واحد فقط 

أتى للوحش الذي بداخلي،  وأسكته 
وأسمعني 

دون أن نرقص.. لحنا آخر.  
مرار  أتجرع  الوحدة  في  عمري  أخسر  لم  أنا 
مّر  على  بداخلي  الله  خلق  لقد  أسفا،   الفقد 
هذا العمر...  ما أنا عليه اليوم من صدق. لهذا 
الزلت أكتب...  لعّل اللحن يجمعنا ياصديقي.

■ بقلم : هدى األوجلي عزيزي المرض 

 عزيزي المرض..
اآلن قد اعتاد كٌل مّنا على اآلخر..

فال داعي إلقامة فوضى عند الدخول..
ستجُد المفتاح تحت السّجادة.

عزيزي..
إن الغزو مشّوه جًدا

سايسني..
قّبلني..

أقم معي اتفاق..
أعين  من  اللهفَة  تسلَب  أاّل  عاهدني 

الخاليا..
لكي ال تفقد الشغف بالعقار..

ُقل إنك سترضى بالُمسكن..
ُم��ق��اب��ل أن ت��خ��ض��َع ل���َك ك���ُل س��رّي��ات 

االستجابة..
تحركاتك  ع��ن  أخبرتني  إن  أع���دَك 

العسكرية
أنني سأكوُن لك كومبارص..

في  يساعدك  ج��دواًل  معَك  وسأنظم 
التحرِك باستمتاع..

ولكن تنّقلَك هكذا من مكاٍن آلخر ُمضٌر 
لكلينا..

إذا استمّر مع الوقت.. 
سأنتهي أنا وبالّتالي تنتهي أنت..
إنك اخترت األرض الصحيحة..

حيث أنُه ال ِعّدَة لي للحروِب..
وال هوّيَة لي ألثبتها..
لذلك لن نقاوم اآلن..

لن نعصيك ولن نجازف..
لنتفق فقط..

إشراف : هدى حممد اجملربي



إشراف : معتز ونيس

قسم التحريات العامة بُمديرية امن بنغ�ازي" يكشف تفاصيل عملية قبض 
على قاتل و مطلوب عليه 26 محضر

صاحب شركة صرافة وهمية .. في قبضة جهاز البحث الجنائي 

انشاء وحدة لإلعالم األمني حملة إليقاف البناء العشوائي في بنغازي
وتكليف معتز سالم برئاستها

تمكن أعضاء وحدة القبض والتحري 
المركزي  للدعم  العامة  االدارة  بمكتب 
“المدينة القديمة” طرابلس من القبض 
عدد  وبحوزتهم  أشخاص،  ثالثة  على 
عملة  من  المزورة  النقدية  األوراق  من 

اليورو.
مكتبها  عبر  أك��دت  الداخلية  وزارة 
اإلعالمي بأنها اتخذت كافة اإلجراءات 
القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمين 
إلى مكتب البحث الجنائي طرابلس من 

حيث األختصاص.

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة 
وصول بالغ لقسم البحث الجنائي المرج 
م��ف��اده وص���ول ش��خ��ص م��ت��وف��ي يدعى 
قيامه  بعد  ال��م��رج  لمستشفى  “ع.ف” 

باالنتحار بواسطة حبل.
نشر  لها  بيان  وف��ي  الداخلية  وزارة 
تم  إن��ه  ق��ال��ت:  اإلع��الم��ي  مكتبها  عبر 
واالنتقال  استدالل  جمع  محضر  فتح 
أق��وال  لسماع  ال��م��رج  مستشفى  إل��ى 
وع��رض  ال��واق��ع��ة،  ح���ول  المسعفين 
التي أمرت  العامة  النيابة  األوراق على 
الشرعي  الطبيب  على  األم��ر  بعرض 
لبيان سبب الوفاة بعد التأكد من وجود 

إصابات بالجثمان.
الطبيب  أن  إل���ى  ال�����وزارة  وأش����ارت 
الشرعي أكد بتقريره الطبي المبدئي أن 
الحالة ليست “انتحار” بواسطة الشنق، 
مما جعل أعضاء البحث الجنائي يقومون 
المعلومات  لجمع  تحرياتهم  بتكثيف 
إلى  التحقيق  قاد  حيث  واالس��ت��دالالت، 
المدعو  عليه  المجني  شقيق  ضبط 
)ن.ف( الذي اعترف بقتل أخيه بضربه 
بوضع  والقيام  حديدية،  أداة  بواسطة 
انتباه  للفت  الحبل على رقبته والصراخ 
انتحار  حالة  وادع���ى  منه،  المحيطين 

أخيه.
قامت  بأنها  أك��دت  الداخلية  وزارة 
بكافة اإلجراءات القانونية حيال الواقعة 
النيابة  ال��ى  المحضر  أوراق  وإح��ال��ة 

العامة.

وزارة الداخلية: القبض على 3 
أشخاص بحوزتهم عدد من األوراق 

النقدية المزورة من عملة اليورو

المرج : وزارة الداخلية تضبط شخًصا 
قتل شقيقه ثم ادعى أنه انتحر

الديوان \ خاص
انه عند  بنغازي  امن  أعلنت مديرية 
اعادة فتح ملفات لعدة قضايا وُمباشرة 
مرحلة االستدالل توفرت معلومات لدى 
اعضاء قسم التحريات العامة بمديرية 
فيها   الجاني  القضايا  ه��ذه  ان  األم��ن 
و  السوابق  ذوي  م��ن  مطلوب  شخص 
ام��ر  ضبط واحضار  ص��ادر في حقه 
من نيابة عامة  كذلك يوجد عليه عدد 
٢٦  محضر بمركز راس عبيده كذلك 
محكوم عليه حكم غيابي بقرار قاضي 
بنغازي  جنوب  بمحكمة  اتهام  بغرفة 
من  تعميم  برقيات  عليه  توجد  وكذلك 

غرفة عمليات الرئيسة.
ع��ب��ر صفحتها  ال��م��دي��ري��ة  ق��ال��ت  و 

تم  ان��ه  فيسبوك  موقع  علي  الرسمية 
بالقسم  ال��ت��ح��ري��ات  اع��ض��اء  تكليف 
وبعد  م��ك��ان��ه  ع��ن  وال��ت��ح��ري  بالبحث 
المعلومات  وجمع  التحريات  تكثيف 
تمكن اعضاء التحريات بقسم التحريات 
العامة بُمديرية امن بنغ�ازي من تحديد 
واعداد   ، المطلوب  وتواجد هذا  مكان 
الى  به  وباالنتقال  ضبطه  و  له  كمين 

قسم ..
و أكدت انه باالستدالل معه اعترف 
اليه وكما اعترف ايضا بانه  بما نسب 
قام بقتل احد افراد مركز شرطة راس 
كافة  اتخاذ  تم  و  بعام 2018  اعبيده 
الى  واالح��ال��ة  القانونية  االج�����راءات 

النيابة العامة.

وجهت غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي، فرع بنغازي، 
دوريات إليقاف البناء العشوائي في المدينة.

وق���ال رئ��ي��س ال��غ��رف��ة، ال��م��ق��دم منير ال��ق��رق��وري، إن 
إلى  صاحبه  وتحيل  عشوائي،  بناء  أي  ستزيل  ال��دوري��ات 
تحميله  م��ع  العامة  النيابة 
مصاريف الهدم، حسب بيان 
المكتب اإلعالمي للفرع على 
التواصل  موقع  في  صفحته 

االجتماعي »فيسبوك«.
وأضاف القرقوري أنه من 
بناء مخالف،  أو  لديه كشك 
إل����ى مقر  ال���ت���وج���ه  ع��ل��ي��ه 
الغرفة الستكمال اإلجراءات 

المطلوبة لتقنينه.

أصدر العميد رمضان على الوحيشي 
رقم 548  القرار  بنغازي  أمن  مديرية 
لسنة 2021م بشأن أنشاء وحدة ونص 
تنشأ  أن  على  األولى  مادته  في  القرار 
بمديرية أمن بنغازي وحدة تسمى وحدة 
اإلعالم األمني تكون تبعيتها التنظيمية 
في  القرار  ونص  األم��ن،  مدير  لمكتب 
الثانية على تكليف النقيب معتز  مادته 
وحدة  برئاسة  العقوري  عمران  سالم 

اإلعالم األمنى.

أع��ل��ن ال��ن��اط��ق ب��اس��م ج��ه��از 
ضابط  مساعد  الجنائي  البحث 
التزييف  إدارة  ان  العرفي  وليد 
تمكنت  للجهاز  التابعة  والتزوير 
صاحب  نصاب  علي  القبض  من 
وتحويل  للصرافة  وهمية  شركة 
النصب  في  يستخدمها  االم��وال 

علي المواطنين.
وسرد العرفي الواقعة لصحيفة 
احيلت  " شكوى  انه  قائال  برنيق 
من مواطن يقيم بمدينة طرابلس 
لرئيس جهاز البحث الجنائي عن 
بنغازي  ال��ع��ام  المحامي  ط��ري��ق 
لعملية  ت��ع��رض��ه  م��ف��اده��ا  وك���ان 
ن��ص��ب م��ن ق��ب��ل ش��رك��ة ت��دع��ي " 

التعاون للخدمات المالية ".
الجهاز  رئيس  اح��ال  ذلك  فور 
التزييف  مكافحة  الدارة  الشكوى 
اإللكترونية  الجرائم  و  التزوير  و 
ب��ال��ج��ه��از وال��ت��ي ب��اش��رت جمع 
المعلومات و التحري عن الشركة 
و ك��ان��ت ال��ب��داي��ة ب��االس��ت��دالل 
المواطن  م��ن  موكل  محامي  م��ع 
صاحب الشكوى والذي افاد بان 
موكله لديه مبلغ مية و أربعة االف 
بمصرف  بحسابه  ليبي  دي��ن��ار 
التجارة و التنمية فرع ذات العماد 
ط��راب��ل��س و ن��ظ��را ل��ع��دم ت��وف��ر 
السيولة النقدية بكافة المصارف 
المتراكمة  ال��دي��ون  و  التجارية 
يسددها  ان  الب��د  ال��ت��ي  و  عليه 
نقدا اصبح يبحث عن اي طريقة 
عن  خساير  باقل  المبلغ  لسحب 

بموجب صك  دوالر  شراء  طريق 
للفيس  تصفحه  اث��ن��اء  و  بيعه  و 
ب���وك وج���د م��ن��ش��ور ف��ي صفحة 
المالية  للخدمات  التعاون  باسم 
الكاش  مقابل  مصرفي  تحويل   (
بنسبة %4 من اجمالي القيمة ( 
فتواصل مع هذه الصفحة و اتفق 
مع مسؤول تلك الشركة الذي زوده 
برقم حساب بمصرف التجارة و 
التنمية فرع ذات العماد طرابلس 
التي  القيمة  كامل  بتحويل  فقام 
اعتقادا  الحساب  لهذا  بحسابه 
مية  مبلغ  يستلم  سوف  بانه  منه 

الف دينار ليبي كاش .
بعد ذلك تواصل موكل المحاكي 
افادته  في  المحامي  ي��روي  كما 
علي  الشركة  مسوول صفحة  مع 
االنترنت ولكن عبر الهاتف و افاده 
المبلغ  بتوصيل  يقوم  سوف  بانه 
له بمحل اقامته الن مكتبهم مغلق 
لم  ه��ذا  و  كورونا  جايحة  بسبب 
يحدث وهنا تفطن المواطن بانه 

بفتح  فقام  نصب  لعملية  تعرض 
الجنايي  البحث  بقسم  محضر 
طرابلس و بمتباعتهم للقيمة التي 
المصرف  طريق  عن  تحويلها  تم 
تبين بان كامل القيمة التي حولت 
و  اخ��رى  لحسابات  تحويلها  ت��م 
المصرف  بفروع  الحسابات  هذه 
بمدينة بنغازي و العمليات نفذت 

بمدينة بنغازي .
ادارة  الع���ض���اء  ت��ب��ي��ن  ك��م��ا 
و  ال��ت��زوي��ر  و  التزييف  مكافحة 
الجرايم االلكترونية بجهاز البحث 
مصادرها  ط��ري��ق  ع��ن  الجنائي 
بمدينة  لها  مقر  ال  الشركة  أن 
طرابلس و ماكتب بصفحة الفيس 
مجرد  بالشركة  ال��خ��اص��ة  ب��وك 
عنوان غير مباشر )سوق المشير 

، سوق الظهرة(.
المصرف  ادارة  بالتعاون مع  و 
تم الحصول على بيانات صاحب 
القيمة  له  حولت  الذي  الحساب 

فاتبين بانه من مدينة سبها  .

تعاون  ط��ري��ق  وع��ن  ذل��ك  بعد 
ادارة  مع  الجنائي  البحث  جهاز 
ال��م��ص��رف ت���م ال��ح��ص��ول على 
بيانات اصحاب الحسابات الذين 
حولت لهم القيمة بعد ذلك و تبين 
فينيسيا  بسوق  عملة  تجار  بانهم 
باالستدالل  و  استدعايهم  فتم 
إليهم  حضر  ب��ان��ه  اف���ادو  معهم 
شخص يتحدث لهجة اهل غرب 
البالد و اشترى منهم دوالر و تم 
الحساب  بانه هو صاحب  التاكد 
بياناته  على  التحصل  ت��م  ال��ذي 
م��ن ال��م��ص��رف و اك���د اي��ض��آ 
حضر  ال��ذي  ه��و  بانه  المصرف 
للمصرف و قام باحضار صكوك 

و قام بتحويل القيمة .
و  ال��م��دار  شركة  بمخاطبة  و 
ارق��ام  بخصوص  ليبيانا  ش��رك��ة 
مع مقدم  تواصلت  التي  الهواتف 
نفس  تخص  بانها  تبين  الشكوى 

الشخص.
و بالتحري و جمع المعلومات و 
المصرف تم ضبطه  ادارة  تعاون 
هو  بانه  اف��اد  معه  باالستدالل  و 
ادمن صفحة الشركة و هي شركة 
وهمية ال مقر لها اال على الفيس 
العديد  بالنصب على  بوك و قام 
بمدينة  المقيمين  المواطنين  من 
الصفحة  ط��ري��ق  ع��ن  ط��راب��ل��س 
اي��داع��ه  فتم  الطريقه  ب���ذات  و 
احالة  ت��م  و  ال��ق��ان��ون��ي  بالحجز 
للنيابة  ال��م��وق��وف  م��ع  المحضر 

العامة التخاذ باقي االجراءات .
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الديوان – وال
يوم  الصور،  الصديق  العام  النائب  أصدر 
رئيس  بحق  حبس  أم��ر  الماضي،  الخميس 
المصغرة حسين  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد 
المنتخب  بعثة  إصابة  خلفية  على  طويلب، 
الوطني لكرة القدم المصغرة بطفيلي المالريا 
أثناء مشاركتهم ببطولة أفريقيا في نيجيريا.

ان���ه على  ال��ع��ام  للنائب  ب��ي��ان  ف��ي  وج���اء 
تطورات إصابة  تناولت  التي  التقارير  خلفية 
القدم المصغرة  الوطني لكرة  المنتخب  بعثة 
ببطولة  مشاركته  اث��ن��اء  ال��م��الري��ا  بطفيلي 

افريقيا بنيجيريا االتحادية .
اج���راءات  ب��اش��رت  ال��ع��ام��ة  النيابة  ف��إن   
القائمين  بإستجواب  اسهلتها  التي  التحقيق 

على ادارة رحلة البعثة الى نيحيريا .. وانتهت 
الى االمر بحبس  عقب فراغها من االج��راء 
المصغرة  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس 

على ذمة القضية. 
في  جارية  الجنائية  التحقيقات  ومازالت 
طالتهم  ال��ذي��ن  االش��خ��اص  جميع  م��واج��ه��ة 

القضية.

النائب العام يأمر بحبس رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة والنيابة العامة تباشر التحقيق بالخصوص

ركالت الترجيح ُتتّوج “االتحاد” بطاًل للقب الدوري الليبي على حساب “األهلي طرابلس”

وصلت الى مقر فريق الفتح بمدينة جالو 
الصناعي ألرضية ملعب كرة  العشب  شحنة 

القدم .
الفئات  م���درب  الهجينة  اح��م��د  وص���رح 
السنية لمراسل وكالة االنباء الليبية ان وزارة 
السابقة  الحكومة  في  والرياضة  الشباب 
مع  المتكامل  الملعب  على  وافقت  قد  كانت 
االذن  وإع��ط��اء   ، وال��ق��وائ��م  ال��ب��دالء  مقاعد 
للشركة الموردة بالبدء في التنفيذ واالنجاز . 
نوعه  م��ن  األول  ه��و  ال��م��ل��ع��ب  وي��ع��ت��ب��ر   
كرة  رياضة  تطوير  من  يعزز  مما  بالمنطقة 
بالدعم  األندية  تشجيع  في  ويساهم  القدم 

الفني والتقني 

الوطني  والمركز  الرياضة  وزارة  اتفقت 
بروتوكول  وض��ع  على  االم���راض  لمكافحة 
صحي مشترك يلزم كل الفرق  والمنتخبات 
الرياضية  األنشطة  في  المشاركة  الرياضية 

بأفريقيا بتنفيذه قبل وبعد المشاركة .
ج���اء ذل���ك خ���الل االج��ت��م��اع ال���ذي عقد 
بمدينة  المركز  بمقر  الماضي  االثنين  يوم 
د.  المركز  عام  مدير  من  كل  طرابلس ضم 
بدرالدين بشير النجار ووكيل وزارة الرياضة 
"جمال أبو نوارة" وذلك من اجل االتفاق على 
التعاون وتقديم الخدمات الصحية لكل الفرق 

و المنتخبات الرياضية.
وخالل هذا اللقاء قدم وكيل وزارة الرياضة 
ولكافة  المركز  لمديرعام  اب��ون��وارة"  "جمال 
االستجابة  سرعة  على  بالشكر  به  العاملين 
في توفير كل أدوية المالريا والتي ساعدت 
كبير في تحسن حالة شباب منتخب  بشكل 

كرة القدم المصغرة وإنقاذ حياتهم .

بعد موافقة وزارة الرياضة:

وصول الغطاء العشبي ألرضية 
مالعب نادي الفتح بجالو 

وزارة الرياضة والمركز الوطني 
لمكافحة االمراض يتفقان على وضع 

بروتوكول صحي مشترك 

الديوان – ريميسا
ال��دوري  بطولة  بلقب  االت��ح��اد  فريق  تُ��وج 
الممتاز رسمًيا، بعد فوزه على نظيره األهلي 
طرابلس بنتيجة 6-5 بركالت الترجيح، بعد 
السلبي،  بالتعادل  للقاء  األصلي  الوقت  نهاية 
ملعب  على  اليوم  الفريقين  بين  جرى  وال��ذي 

طرابلس الدولي في نهائي الدوري الليبي.
المباراة،  في  الفائز  االتحاد  تأهل  وبهذا 
دوري  بطولة  في  للمشاركة  باللقب  والمتّوج 
طرابلس  األهلي  فريق  أم��ا  أفريقيا،  أبطال 
في  الليبية  للكرة  ممثاًل  سيكون  “الوصيف” 

بطولة الكونفدرالية الموسم القادم.
الوطنية  ال���وح���دة  ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  وه��ن��أ 
الليبية  الجماهير  الدبيبة”،  “عبدالحميد 
النهائية  ال��م��ب��اراة  ب��إق��ام��ة  ال����دوري  بانتهاء 

بالبطولة يوم الجمعة.
كما هنأ الدبيبة فريق االتحاد بلقب بطولة 
الدوري ال�17 والذي حققه على حساب األهلي 
طرابلس بنتيجة 6-5 بركالت الترجيح، بعد 
السلبي،  بالتعادل  للقاء  األصلي  الوقت  نهاية 
والذي جرى بين الفريقين على ملعب طرابلس 

الدولي في نهائي الدوري الليبي.
في  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  وق��ال 
الشخصية  صفحته  ع��ب��ر  ن��ش��ره��ا  ت��غ��ري��دة 
قائاًل: “نهنئ جماهي�ر ك�رة الق�دم عل�ى انته�اء 
االتح�اد  ن�ادي  وف�وز  الممت�از  الليب�ي  ال�دوري 
المن�افسة  روح  للفريقي�ن  ونبارك  بالبطول�ة، 
أوفر  وح�ظا  اللقاء  س�ادت  الت�ي  وال�حماس 

لنادي األهلي”.
مجريات  أغلب  كانت  للمباراة  وب��ال��ع��ودة 
فرصاً  الملعب، شهدت  منتصف  في  المباراة 
فرص  أخ��ط��ر  وك��ان��ت  الفريقين،  م��ن  قليلة 
من  قوية  تسديدة  األول  الشوط  في  االتحاد 
لها  تصدى  لكن  الفريق،  نجم  العامري  علي 
نشنوش ببراعة، ليرد األهلي طرابلس بهجمة 
ع��ن ط��ري��ق الع��ب��ه جبريل ك��اك ال���ذي أه��در 
بجانب  م��رت  لكن  األه���داف  افتتاح  فرصة 

القائم االيسر.
شهدت ال�20 دقيقة األولى ثالث بطاقات، 
إنذار  بواقع  الفضيل  عبدالله  الحكم  أبرزها 
ط��راب��ل��س،  األه��ل��ي  الع���ب  ع��ك��اش��ة  لمحمود 

وإن������ذارات ل��الع��ب��ي االت���ح���اد ع��ب��دال��ع��اط��ي 
العباسي، ومحمد المنير.

وعن مشوار ركالت الترجيح بالتفصيل، فقد 
تصّدى الفرجاني للركلة األولى من المحترف 
األولى  الركلة  لتضيع  حسن  حسام  المصري 
علي  التونسي  أه���در  ث��م  ط��راب��ل��س،  لألهلي 

العامري ركلة الترجيح األولى لالتحاد أيًضا.
ال��غ��ن��ودي س��ج��ل ال��رك��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة لألهلي 
وتصدى  األول،  ب��ال��ه��دف  ليتقدم  ط��راب��ل��س 

محمد نشنوش لركلة صهيب بن سليمان.
الترهوني  محمد  أه��دره��ا  الثالثة  الركلة 
بعدما تصدى لها محمد الفرجاني، ثم سجل 
لتصبح  لالتحاد  األول  الهدف  المنير  محمد 

النتيجة 1-1.
الركلة الرابعة سجل محمد عكاشة الهدف 
الفرجاني،  بمرمى  طرابلس  لألهلي  الثاني 
أيًضا  الثاني  الهدف  عيسى  معاذ  سجل  ثم 

لالتحاد وتصبح النتيجة 2-2.
الركلة الخامسة سجل أنيس السلتو الهدف 
على  سددها  بعدما  طرابلس  لألهلي  الثالث 
ي��س��ار ال��ف��رج��ان��ي، ث��م أح���رز غ���ازي العيادي 
تعادل  النتيجة  وتظل  أيًضا  الثالث  الهدف 

بنتيجة 3-3.
بوسنينة  وس���ام  سجل  ال��س��ادس��ة  ال��رك��ل��ة 
ث��م سجل  ال��راب��ع لألهلي ط��راب��ل��س،  ال��ه��دف 
أيًضا  الرابع  الهدف  العاطي  عبد  العباسي 

بشكل رائع على يسار نشنوش.
الهدف  إش��ت��ي��وي  سجل  السابعة  ال��رك��ل��ة 

ال��خ��ام��س ل��أله��ل��ي ط���راب���ل���س، ث���م أض���اف 
أيًضا  الخامس  الهدف  صويعي  عبدالعزيز 

لالتحاد.
الكرة  رزق  منصور  أه��در  الثامنة  الركلة 
بعدما تصدى لها الفرجاني ببراعة، ثم أضاف 
محمد زعبية الهدف السادس لالتحاد، ليتقدم 

االتحاد 6-5  ويتوج بطاًل بلقب الدوري.
من:  ُمكون  بتشكيل  المباراة  االتحاد  دخل 
ورباعي  المرمى،  حراسة  في  الالفي  معاذ 
وناجي  الصويعي  عبدالعزيز  من  ُمكون  دفاع 
وفي  المنير،  ومحمد  الصبو  والمعتصم  درا 
منتصف الميدان غازي العيادي وعمر الخوجة 
عبدالعاطي  المقدمة  وثالثي  الشادي،  وربيع 

العباسي ومعاذ عيسى وعلي العامري.
بتشكيل  اللقاء  األهلي طرابلس  دخل  فيما 
ُمكون من: محمد نشنوش في حراسة المرمى 
بوسنينة  ووس��ام  الشتيوي  الدفاعي  ورباعي 
ثالث  بينما  عكاشة،  ومحمود  رزق  ومنصور 
وس���ط ال��م��ي��دان ب���در ح��س��ن وأح��م��د مفتاح 
حسن  حسام  المقدمة  وف��ي  ك��اك،  وجبريل 

ومحمد الترهوني وأنيس السلتو.
الدوري  نهائي  نصف  إلى  الفريقان  وتأهل 
من المجموعة الثانية، ليُواجه االتحاد نظيره 
طرابلس  األهلي  واجه  بينما  بنغازي،  األهلي 

األخضر في نصف النهائي.
بنغازي  األهلي  تخّطي  من  االتحاد  وتمكن 
بهدف دون رد، بينما فاز األهلي طرابلس على 

األخضر بهدفين مقابل هدف.


