
ال��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة رئ��ي��س 
المستشار  النواب  مجلس 
بمكتبه   ” صالح  عقيلة   ”
في مدينة القبة مساء بوم 
القائد  الجمعة  الول  أمس 
المسلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام 
بلقاسم  خليفة   ” المشير 
معالي  ب��ح��ض��ور   ” حفتر 
ل��رئ��ي��س  األول  ال���ن���ائ���ب 
الوطنية  ال��وح��دة  حكومة 
 ” اعطيه  حسين   ” السيد 
وذلك لبحث آخر التطورات 

والمستجدات في البالد.
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صحيفة أسبوعية سياسية منوعة شاملة
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

"المنفي": سنقوم بتوجيه الحكومة 
للقيام بمهامها تجاه طبرق
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رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس 
النواب يجتمع مع فريق مستشاري بعثة 

االتحاد األوروبي لدى ليبيا
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وزير الشباب: ال بد من إعادة الثقة بين 
المواطنين والمؤسسات الحكومية

مباحثات حول سبل إعادة 
انعاش االقتصاد الليبي

الكوني يعبر عن سعادته بمشاركة أهالي 
بنغازي مائدة أقطارهم الرمضانية 

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي وفدًا من جمعية الهالل األحمر الليبي

مجلس  رئ��ي��س  فخامة  التقى 
النواب المستشار ” عقيلة صالح ” 
بمكتبه في مدينة القبة يوم االحد 
و  استالم  لجنة  أعضاء  الماضي 
فرز ملفات المترشحين للمناصب 

القيادية بالوظائف السيادية .

ح��ي��ث اس��ت��ل��م ف��خ��ام��ة رئيس 
أعمال  محضر  ال��ن��واب  مجلس 
اللجنة عقب انتهائها من أعمالها 
سيادة  اللجنة  عضو  وبحسب   ،
 ” الصغير  عبدالهادي   ” النائب 
المترشحين  أسماء  إحالة  سيتم 

الذين  السيادية  المناصب  لتولي 
وفقاً  اللجنة  قبل  من  فرزهم  تم 
مرفقة  توفرها  الواجب  للشروط 
مجلس  رئاسة  قبل  من  بملفاتهم 
ال���ن���واب إل���ى ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى 

للدولة 

المستشار”  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  فخامة  التقى 
والتعمير  اإلسكان  وزير  القبة  بمدينة  صالح”  عقيلة 
بحكومة الوحدة الوطنية” أبوبكر الغاوي” ووزير الدولة 
بوخزام”،  ”أحمد  اإلنسان  وحقوق  المهجرين  لشؤون 
المواضيع  من  عدد  اللقاء  فخامته خالل  بحث  حيث 
الهامة في مقدمتها تفعيل مشاريع اإلسكان والمرافق 
الشركات  وح��ث  ليبيا  أن��ح��اء  ك��اف��ة  ف��ي  المتكاملة 
األجنبية على العودة للعمل وتأمين عودتها لبدء مرحلة 
بزيارة  الوزراء  والسادة  فخامته  وقام  والتنمية،  البناء 
ميدانية لمشروع انشاء 2000 وحدة سكنية بمدينة 
القبة الذي تنفذه شركة ”هيونداي أمكو” الكورية حيث 
المنطقة  أهالي  بدور  ال��وزراء  والسادة  فخامته  أشاد 
وآليات  م��ع��دات  وك��اف��ة  ال��م��ش��روع  على  بالمحافظة 
أو تخريب،  التي لم تطالها أي أعمال سرقة  الشركة 
الشركة  مع  بالتواصل  اإلسكان  وزي��ر  السيد  وتعهد 
ليبيا  إلى  عودتها  إج��راءات  تسهيل  أجل  من  المنفذة 
أزمة  الذي يحل جزء من  بالمشروع  العمل  الستئناف 

السكن في المدينة .

فخامة رئيس مجلس النواب يستلم محضر لجنة فرز ملفات المترشحين 
للمناصب القيادية بالوظائف السيادية بعد انتهاء أعمالها

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي وزير 
اإلسكان ووزير الدولة لشؤون المهجرين

ال��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة رئ��ي��س 
المستشار”  النواب  مجلس 
في  بمكتبه  ص��ال��ح”  عقيلة 
االثنين  مساء  القبة  مدين�ة 
جمعية  من  وف��داً  الماضي 
من  الليبي  األحمر  الهالل 
وأثنى   ، ليبيا  أن��ح��اء  كافة 
تقدمه  م���ا  ع��ل��ى  ف��خ��ام��ت��ه 
في  أع��م��ال  م��ن  الجمعية 
م���ج���ال ال��ع��م��ل اإلن��س��ان��ي 
والتطوعي في خدمة الوطن 
والمواطن مؤكداً على دعمه 

فخامته  وح��رص  للجمعية 
دون  عملها  استقاللية  على 

أي تدخالت .
وت����ق����دم ال��م��ت��ح��دث��ون 

خ���الل ال��ل��ق��اء م���ن م���دراء 
ف������روع ال��ج��م��ع��ي��ة ب��م��دن 
س��ب��ه��ا وال���زاوي���ة وب��ن��غ��ازي 
بخالص  ودرن���ة  وم��ص��رات��ة 

لفخامة  وامتنانهم  شكرهم 
على  النواب  مجلس  رئيس 
وحدة  على  وحرصه  دعمه 

الجمعية واستقاللها .
وف���ي خ��ت��ام ال��ل��ق��اء ك��رم 
األحمر  الهالل  وفد جمعية 
الليبي فخامة رئيس مجلس 
ال����ن����واب ب����وس����ام ال��ع��م��ل 
الجمعية  ودرع  اإلن��س��ان��ي 
في  ل��دوره  تقديراً  الدولية 
واألع��م��ال  الجمعية  دع���م 

اإلنسانية.

أص�����درت ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات 
الثالثاء  يوم  مساء  هاما  بيانا  المسلحة 
اإلعالم  وسائل  أن  فيه  أك��دت  الماضي، 
للتنظيمات  التابعة 
اإلره���������اب���������ي���������ة 
التواصل  وشبكات 
تنشر  االج��ت��م��اع��ي 
م��ع��ل��وم��ات ك��اذب��ة 
مدينة  أن  مفادها 
آمنة  غير  ب��ن��غ��ازي 
مشاكل  من  وتعاني 
مجلس  اجتماع  إل��غ��اء  ت��م  بسببها  أمنية 

وزراء الحكومة المؤقتة.
ال��ب��ي��ان ع��ل��ى "أن م��ث��ل ه��ذا  وش����دد 
ليبيا  أع���داء  إال  ينشرها  ال  الشائعات 
واألمن واالمان، والساعون لتقسيم البالد 
تم  التي  الليبيين  نجاحات  يحترمون  وال 

إنجازها في األشهر األخيرة".
في  يسود  األم��ن  "أن  البيان  وأض��اف 
شرق ليبيا بفضل الله ثم تضحيات القيادة 
ومنتسبيها  المسلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة 
األبطال، كما جاء التأكيد على االستعداد 
المستوى  رفيعة  الوفود  الستقبال  التام 

وضمان أمنها وسالمتها".

"القيادة العامة" تفّند وجود مشكالت أمنية تعوق 
اجتماع الحكومة الليبية في مدينة بنغازي

وصل بث راديو االمة إلى مدينة سرت 

FM 93.9 وضواحيها على التردد

محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  ترأس 
اجتماع  ال��م��اض��ي،  ال��ث��الث��اء  ي��وم  المنفي، 
بمدينة   5+5 المشتركة  العسكرية  اللجنة 
سرت؛ للوقوف على التحديات التي تواجه 

عملها.
وأشاد "المنفي" بعمل اللجنة ودورها في 
وقف إطالق النار، كما تباحث مع أعضائها 
ومدى  الساحلي  الطريق  فتح  مسألة  حول 
جاهزية اللجنة واللجان المنبثقة عنها في 
التجهيزات  ناحية  م��ن  الطريق  فتح  ب��دء 
األلغام،  وإزالة  األمنية  والنقاط  اللوجستية 

مشيراً إلى تخصيص مبلغ لدعم العملية.
بدورها، أكدت اللجنة أن فتح الطريق في 
مراحله النهائية، حيث تم االنتهاء من مسح 
المنطقة من األلغام، وإنشاء جل التمركزات 
األم��ن��ي��ة، م��ؤك��دة أن م��ع��ظ��م اإلج�����راءات 

اللوجستية باتت في مراحلها النهائية.
كما عقد "المنفي" اجتماعا مشتركاً مع 
 ،5+5 لجنة  عن  المنبثقة  الفرعية  اللجان 
المستجدات  وآخ��ر  عملها  آلية  لمناقشة 
جهودهم  مثمناً  تواجهها،  التي  والتحديات 
في  الصعاب  تذليل  على  التأكيد  ومجدداً 

سبيل تحقيق األهداف المرتقبة.

رئيس المجلس الرئاسي يترأس اجتماع اللجنة 
العسكرية المشتركة 5+5 في سرت

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
حتى  ليبيا  إن  الدبيبة،  الحميد  عبد 
ألف   400 م��ن  أكثر  اس��ت��وردت  اآلن 
اآلن  حتى  وطّعمت  كورونا،  لقاح ضد 
أن هناك  م��ؤك��ًدا  م��واط��ن،  أل��ف   60
ش��ح��ن��ات أخ���رى م��ن ال��ل��ق��اح ستصل 

البالد في المدة القريبة القادمة.
في  كلمته  خالل  الدبيبة،  وأض��اف 
الثالث  العادي  الوزراء  اجتماع مجلس 
ال��ث��الث��اء،   ،2021 ال���ج���اري  ل��ل��ع��ام 
أن���ه ت��م ص���رف زي�����ادات ال��م��ع��اش��ات 
وم��ارس  وف��ب��راي��ر  ليناير  األس��اس��ي��ة 
مبلغ  تسييل  تّم  كما  مستحقيها،  لكل 
لحساب  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون  و75  م��ل��ي��ار 
لصرف  االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزارة 

عالوة الزوجة واألبناء، وإيصال هدية 
من  أس��رة  إلى حساب 107  رمضان 
التضامن  بصندوق  المستهدفة  األسر 

االجتماعي.

وت���اب���ع:  “ت��ج��اوزن��ا أزم����ة إغ��الق 
خصصنا  أن  بعد  النفطية  ال��م��وان��ئ 
بشكل عاجل المبالغ الالزمة للمؤسسة 
الوطنية للنفط، لكي تتمكن من سداد 
االحتياجات األساسية لشركتي سرت 
المشاكل  ومعالجة  العربي  والخليج 
تم  وبذلك   القطاع،  بشركات  الفنية 
ميناء  ع��ن  القاهرة  ال��ق��وة  حالة  رف��ع 

الحريقة النفطي".
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��لّ��ق ب���م���ل���ّف ت��وح��ي��د 
إع��ادة  من  تمّكّنا  ق��ال:  المؤسسات، 
يبق  ول��م  المؤسسات  أغ��ل��ب  توحيد 
العسكرية  المؤسسة  توحيد  س��وى 
الذي يجب إنجازه في أقرب وقت قبل 

االنتخابات.

الدبيبة: تم تسييل مليار و75 مليون دينار لحساب وزارة الشؤون االجتماعية لصرف عالوة الزوجة واألبناء
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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
تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية مبجلس النواب

الخارجية  ال��ش��ؤون  لجنة  نعت 
السفير  س��ع��ادة  ال��ن��واب  بمجلس 
“ج��م��ع��ة إب��راه��ي��م ع��ام��ر" م��ن��دوب 
األفريقي  االتحاد  لدى  الدائم  ليبيا 
بوزارة  الدبلوماسيين  قدامى  واحد 

الخارجية.
حيث كان الفقيد مثاالً لالنضباط 
وال���ج���دي���ة ف���ي ال��ع��م��ل وال��ت��ف��ان��ي 
واإلخ�����الص ودم���اث���ة ال��ُخ��ل��ق، ول��م 
عمله  ف��ت��رة  ط���وال  ب��ج��ه��وده  يبخل 

وبعثاتنا  الخارجية  وزارة  ب��دي��وان 
تمثيل  ف��ي  ب��ال��خ��ارج  الدبلوماسية 
بالدنا التمثيل الُمشرف والدفاع عن 

مصالحها بكل تفاٍن وإخالص.
وتقدمت لجنة الشؤون الخارجية 
لعائلة  ومواساتها  تعازيها  بخالص 
أن  وج���ل  ع��ز  ال��ل��ه  س��ائ��ل��ة  الفقيد 
أهله  ويلهم  رحمته  بواسع  يتغمده 
جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا 

له لراجعون.

لجنة الخارجية بمجلس النواب تنعى وفاة 
سعادة السفير "جمعة ابراهيم عامر"

بمجلس  ال��خ��ارج��ي��ة  ال���ش���ؤون  لجنة  أع��رب��ت 
مهاجر   130 لوفاة  الشديد  قلقها  عن  ال��ن��واب 
أثناء  نتيجة غرق قواربهم  الليبية  قبالة السواحل 
محاولتهم عبور المتوسط للوصول إلى السواحل 

األوروبية.
عدم  من  الشديد  استيائها  عن  اللجنة  عبرت 
االستجابة لنداءات االستغاثة التي أطلها الضحايا 
عصابات  على  بالمسؤولية  وألقت  غرقهم،  قبل 
تهريب البشر التي تنظم رحالت بحرية في هذه 
ض��رورة  على  م��ؤك��دة  السيئة،  الجوية  ال��ظ��روف 
أن  يكمن  كان  التي  المختصة  الجهات  محاسبة 
تقدم العون وتنقذ العديد من العالقين في البحر .

اللجنة إلى تكثيف الجهود الدولية على  ودعت 
مستوى المتوسط لتعزيز عمليات االنقاذ البحري، 

ومحاربة عصابات تهريب البشر.

بعد غرق 130 مهاجر ..
لجنة الخارجية تدعو لتكثيف الجهود الدولية 

لتعزيز عمليات االنقاذ البحري

عقد رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس 
النواب السيد ادريس عمران الثالثاء الماضي 
فريق  مع  االفتراضية  التقنية  عبر  اجتماعا 
ال��ذي  األوروب����ي  االت��ح��اد  بعثة  مستشاري 
االقتصادي  والمستشار  البعثة  موظفي  ضم 
ومستشار البناء المؤسساتي ، باإلضافة إلى 
والبحوث  البرلمانية  السياسات  دعم  مكتب 
بديوان مجلس النواب ،حيث ناقش االجتماع 
الحكم  تعزيز  وكيفية  ال��الم��رك��زي��ة  قضية 

المحلي في ليبيا.
أهمية  المحلي  الحكم  لجنة  رئيس  وبين 
العمل بشكل أكثر عمقا على هذا الملف من 
الوصول  يضمن  بما  ال��ن��واب  مجلس  خ��الل 
إلى القاعدة الشعبية في جميع الدوائر وهو 

مايعني مشاركة مجتمعية أكبر ، مضيفا بأن 
كافي  غير  وحده  األكاديمي  النخبوي  العمل 

لمعالجة االشكاليات .
و أك���د ال��س��ي��د ع��م��ران ع��ل��ى أه��م��ي��ة أن 
يتناسب التصور للحكم المحلي مع الطبيعة 
اللجنة  إلى حرص  ، مشيراً  وتنوعها  الليبية 

على التعاون مع فريق البعثة و االستفادة من 
الخبرات األوروبية في هذا المجال من أجل 
وضع حلول مناسبة تكفل نجاح تطبيق الحكم 

المحلي.
كما شدد رئيس لجنة الحكم المحلى على 
العادل  والتوزيع  الالمركزي  النظام  أهمية 

للثروات الستقرار ليبيا ووحدتها.
المستشارين  فريق  أعضاء  عبر  بدورهم 
عن استعداد االتحاد األوروبي للتعاون الفني 
تبادل  خ��الل  م��ن  المحلي  الحكم  لجنة  م��ع 
والتحول  المحلي  الحكم  وتجارب  الخبرات 
تطبيقها  ت��م  وال��ت��ي   ، ال��الم��رك��زي  للنظام 
نتائجها  من  لالستفادة  األخ��رى  ال��دول  في 

وامكانية تطبيقها على الحالة الليبية .

رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب يجتمع مع فريق مستشاري بعثة االتحاد األوروبي لدى ليبيا

طالب أعضاء تكتل فزان النيابّي،  هيئة رئاسة 
المقدمة  الميزانية  ع��رض  بعدم  ال��ن��واب  مجلس 
السيادية،  المناصب  تسمية  بعد  إال  الحكومة  من 
ليبيا  م��ص��رف  م��ح��اف��ظ  م��ن��ص��ب  ف��ي  المتمثلة 

المركزي، والرقابة اإلدارية، وديوان المحاسبة .
أن  الخميس،  اليوم  الصادر  التكتل  بيان  وذك��ر 
يعرض  رقابية  أدوات  وجود  دون  الميزانية  إج��ازة 

موارد البالد للفساد، وإهدار المال العام.
وأكد البيان ضرورة تسمية وكالء الوزارات دون 

داعيا  ف��زان،  عن  الحوار  لجنة  أعضاء  من  تدخل 
حماية  في  بمهامه  االضطالع  الرئاسي  المجلس 
في  المتفاقم  الوضع  ظل  في  الجنوبية  ال��ح��دود 

الجارة تشاد.
وأعلن التكتل النيابي تمسكه بتخصيص صندوق 
للجنوب، وتسييل المبالغ المخصصة من الحكومات 
السابقة، كما دعوا نائبي رئيس المجلس الرئاسي، 
ورئيس الحكومة لمباشرة أعمالهم من مدينة سبها 

من أجل توفير الخدمات للمنطقة.

تكتل فزان النيابّي:

إجازة الميزانية دون رقابة يعّرض موارد البالد للفساد وإهدار المال العام



اس��ت��ع��رض ال��م��ب��ع��وث األم��م��ي إل��ى 
ليبيا يان كوبيش، األربعاء، مع عضوي 
الالفي،  الله  عبد  الرئاسي  المجلس 
والجهود  البعثة  عمل  الكوني؛  وموسى 
في  االس��ت��ق��رار  لتحقيق  تبذلها  التي 

ليبيا.
وأشاد "كوبيش" بالجهود التي بذلت 
وإن��ش��اء  ال���دول���ة،  م��ؤس��س��ات  لتوحيد 
للمصالحة،  العليا  الوطنية  المفوضية 
م���ؤك���دا اس��ت��ع��داد ال��ب��ع��ث��ة األم��م��ي��ة، 
المجلس  ل��دع��م  ال��دول��ي  وال��م��ج��ت��م��ع 
الوطنية،  الوحدة  وحكومة  الرئاسي، 
إلج����راء االس��ت��ح��ق��اق االن��ت��خ��اب��ي في 

ديسمبر المقبل.
ك��م��ا أش���ار ال��م��ب��ع��وث األم��م��ي إل��ى 
المنبثقة  القانونية  اللجنة  اق��ت��راب 
من  ال��س��ي��اس��ي،  ال���ح���وار  ملتقى  ع��ن 
بالقاعدة  المتعلق  عملها  تقرير  إعالن 

الدستورية لالنتخابات العامة.
الرئاسي  عضوا  أك��د  جانبهما،  من 
حرص المجلس على تنفيذ استحقاقات 
والعمل  التشاور  واستمرار  المرحلة، 
بكل السبل لدعم إجراء االنتخابات في 
الدولي؛  المجتمع  مطالبان  موعدها، 
باالضطالع بدوره في دعم لجنة 5+5 

للقيام بمهامها بالشكل المطلوب.

ق��ال��ت وزي����رة ال��خ��ارج��ي��ة نجالء 
الماضي؛  األرب��ع��اء  ي��وم  المنقوش، 
األجنبية  ال��ق��وات  سحب  يجب  أن��ه 
والمرتزقة دون تأخير حسبما طالب 
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.

"المنقوش"  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
بالمبعوث األممي يان كوبيش، خالل 
إل��ى ط��راب��ل��س، حيث جدد  زي��ارت��ه 
كالهما التأكيد على ضرورة احترام 
مجلس  لقراَري  امتثاالً  ليبيا  سيادة 
للتنفيذ  باإلضافة  ليبيا،  األمن حول 
الكامل التفاق وقف إطالق النار، من 
خالل سحب جميع القوات األجنبية 
والمرتزقة دون تأخير حسبما طلب 

مجلس األمن. 
على  الخارجية  وزي���رة  وش���ددت 

إط���ار واض��ح  ف��ي  ض���رورة سحبهم 
وجداول زمنية واضحة. مشيرة إلى 
الحاجة لبرنامج شامل لنزع السالح 
للبالد؛  اإلدم���اج  وإع���ادة  والتسريح 
لوضع األسلحة تحت سيطرة الدولة.

ووزي��رة  الخاص  المبعوث  واتفق 
بين  التعاون  تعزيز  على  الخارجية، 
ذلك  في  بما  وليبيا،  المتحدة  األمم 
للمهاجرين  اإلنساني  الدعم  تيسير 
غير الشرعيين والالجئين وإعادتهم 
ال��ط��وع��ي��ة إل���ى أوط��ان��ه��م وإع����ادة 
عمل صناديق  ومن خالل  توطينهم، 
المتحدة  األم����م  وك����االت  وب���رام���ج 
ل��ض��م��ان ت��ق��دي��م ال��دع��م اإلن��س��ان��ي 
نحو  على  الليبي  للشعب  والتنموي 

أفضل.

مجلس  رئ��ي��س  ب��ق��رار  المشكلة  اللجنة  ع��ق��دت 
الماضي، بديوان  الوزراء، اجتماعها االول بوم األحد 
وزير  وعضوية  المالية  وزير  وبرئاسة  المالية،  وزارة 
والتعليم  المحلي،  والحكم   ، والتخطيط  المواصالت، 

العالي والبحث العلمي.
واستعرضت اللجنة ما جاء في كتاب مجلس النواب 

من توصيات حول مشروع قانون الميزانية العامة للعام 
مبدية  فيه،  ال��واردة  التوصيات  وناقشت   ، 2021م 

مالحظاتها حول التعديالت المشار إليها. 
وخلُص االجتماع إلى االتفاق على استكمال التواصل 
لشكل  النهائي  اإلط��ار  لوضع  المقبلة،   األي��ام  خالل 

مشروع الميزانية العامة في الموعد المحدد.

"كوبيش" يستعرض عمل البعثة األممية في ليبيا مع "الالفي" و"الكوني"

"المنقوش": يجب سحب القوات األجنبية دون تأخير حسبما طالب مجلس األمن

اللجنة المشّكلة من رئاسة الوزراء تستعرض توصيات 
مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2021م
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التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد 
المنفي، يوم الخميس الماضي؛ مجلس 
أعيان وحكماء مدينة طبرق، وذلك خالل 

زيارته إلى المدينة.
ُسبل  مناقشة  على  االجتماع  وت��رّك��ز 
بين  الشاملة  الوطنية  المصالحة  إنجاح 
األوض��اع  ت��ردي  إل��ى  إض��اف��ة  الليبيين، 

الخدمية التي تعاني منها طبرق.
األعيان  "المنفي"  طمأن  جانبه،  من 
والحكماء بأنه سيقوم على الفور بتوجيه 
بمهامها  للقيام  الوطنية  الوحدة  حكومة 
أقرب  في  سكانها  وخدمة  طبرق  تجاه 
وق���ت م��م��ك��ن، خ��ص��وص��اً اإلش���ك���االت 

المتعلقة بخدمات المياه والكهرباء.
بدوره أعرب مجلس األعيان والحكماء، 
ال��رئ��اس��ي،  للمجلس  ال��ت��ام  دع��م��ه  ع��ن 
تحقيق  في  للمساهمة  جهوده  وتسخير 

المصالحة الوطنية.

بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسي 
ليبيا  ل��دى  هولندا  سفير  م��ع  الكوني، 
"الرس تومرز"؛ سبل التعاون بين البلدين 
في مجاالت التنمية والمصالحة وتأمين 
بين  العالقات  مثّمنا  والهجرة،  الحدود 
ليبيا وهولندا واستمرار التعاون بينهما.

ب��الده  دع��م  الهولندي  السفير  وأك��د 
واستمرار  ليبيا،  في  السياسية  للعملية 
العليا  الوطنية  المفوضية  مع  التعاون 
للمفوضية  دعمهم  مجددا  لالنتخابات، 
بالوسائل  للمصالحة  العليا  الوطنية 
والكشف  المفقودين  للبحث عن  التقنية 
األق��م��ار  عبر  الجماعية  المقابر  ع��ن 

االصطناعية.

"المنفي": سنقوم بتوجيه الحكومة 
للقيام بمهامها تجاه طبرق

"الكوني" وسفير هولندا يبحثان أوجه 
التعاون بمجاالت التنمية وتأمين الحدود

أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، 
 ،2021 لسنة   )50( رقم  قراره  األحد،  اليوم 
والذي كلف بموجبه ثالثة وكالء لوزارة الداخلية.

من:  كال  الدبيبة  كلف  فقد  القرار  وبموجب 
الداخلية  ل���وزارة  وك��ي��ال  منصور  محمد  ف��رج 
وكيال  سعيد  عمر  ومحمود  الفنية،  للشؤون 
لشؤون  وكيال  األمين  وبشير  العامة،  للشؤون 

المديريات.

الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  أص��در  كما 
تعيين  بشأن   لسنة 2021   )51( رقم  ق��راره 
لشؤون  المالية  ل���وزارة  وكيال  ال��ج��ازوي  علي 

المؤسسات. 
أص��در  التعيينات  ه��ذه  ع��ن  اإلع���الن  وق��ب��ل 
وكالء  بموجبه  أعفى  ق��رارا  أي��ام  قبل  الدبيبة 
الوزراء كافة، المعينين من قبل الوفاق الوطني 

والحكومة الليبية المؤقتة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يكّلف ثالثة وكالء لوزارة 
الداخلية ووكيال لوزارة المالية لشؤون المؤسسات

وزير االقتصاد: سنباشر في تشكيل مجلس صاحبات األعمال لتساهم السيدات في تحريك عجلة االقتصاد الوطني
والتجارة  االقتصاد  وزير  عقد 
األرب��ع��اء  ي���وم  ال��ح��وي��ج،  محمد 
ال��م��اض��ي، اج��ت��م��اع��اً م���ع ع��دد 
ليبيا،  في  األع��م��ال  سيدات  من 
وذلك للوقوف على وضع سيدات 
األع����م����ال وال���م���ش���ك���الت ال��ت��ي 

تواجههّن في قطاع االقتصاد.
وت��ط��ّرق االج��ت��م��اع إل��ى بحث 
تحتاجه  ال����ذي  ال���دع���م  أوج����ه 
ص���اح���ب���ة األع�����م�����ال ل��ت��ط��وي��ر 
وتعزيز  ال��ق��ائ��م��ة  ال��م��ش��روع��ات 
بالصناعات  النهوض  في  دورهّن 

الصادرات  حجم  وزيادة  الوطنية 
السلعية.

ك��م��ا أك����د وزي�����ر االق��ت��ص��اد 
والتجارة أن الوزارة ستباشر في 
تشكيل مجلس صاحبات األعمال 
سيدات  طريق  عن  اختياره  يتم 
األعمال بتنظيم وإشراف الوزارة؛ 
بحيث يساهم في وضع آلية عمل 
الحكومة  جهود  تدعم  واض��ح��ة 
ت��ح��ري��ك عجلة  ف���ي  وال��������وزارة 
مستوى  ورفع  الوطني  االقتصاد 

جودة المنتج المحلي.
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أحمد  المهجرين  لشؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  أج��رى 
لمقر   زي���ارة  الماضي،  الثالثاء  ي��وم  المحجوب، 
اإلدارة العامة للهيأة الليبية لإلغاثة والمساعدات 
إدارة  لجنة  رئيس  استقباله  في  حيث  اإلنسانية، 

الهيأة، ومدي�ر إدارة العمليات والبرامج بالهيأة.
المتعلّقة  ال��ل��ق��اء ح��زم��ة م��ن  األم���ور  ون��اق��ش 
بالنازحين والمهجرين ووضع آليات  للتعاون  بين 
الهيأة والوزارة، حيث أكد الجانبان ضرورة التعاون 

التام لرف��ع المعاناة النازحين والمهجرين.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار التأكيد على دور 
اإلنسانية؛  والمساعدات  لإلغاثة  الليبية  الهيأة 
وفًقا   بها  المنوط  الحكومية  الجهة  باعتبارها 
ح��االت  أث��ن��اء  ال��خ��دم��ات  تقديم  الختصاصاتها 

الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

قال وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية، 
بين  الثقة  إع���ادة  م��ن  الب��د  إن��ه  ال��زن��ي،  الله  فتح 
المواطنين والدوائر الحكومية، خاصة وأن قضايا 
الشباب تمس األمن القومي، الفتا أن الوزارة تعمل 
بإمكانياتها من أجل الوقوف مع الشباب ودعمهم.

جاءت تصريحات الزني خالل زيارة قام بها إلى 
مدينة غريان، التقى خاللها وكيل المجلس البلدي 

وعدد من النشطاء والشخصيات بالبلدية.
الوزير استمع  أن  إلى  بيان  الوزارة في  وأشارت 
للحضور وتطلعاتهم ومقترحاتهم بخصوص البرامج 
الشبابية بالبلدية، إضافة لطرح المشاكل والعراقيل 

التي تواجههم والتطرق لحلول جذرية لها

ال��ذي  ال��ب��رن��ام��ج  ف��ي  ال��ع��دل  وزارة  ش��ارك��ت 
بمكافحة  المختص  المتحدة  األم��م  مكتب  أطلقه 
المخدرات والجريمة في تونس، والذي يهدف إلى 
المهاجرين  عن  بالكشف  برتوكوالت خاصة  وضع 
لمساعدة  الالزمة  اآلليات  ووضع  الشرعيين  غير 
السلطات الوطنية لمحاربة هذا النوع من  الجرائم.
وأعضاء  رئيس  البرنامج؛  ف��ي  ال���وزارة  وم��ّث��ل 
 )197( رقم  العدل  وزي��ر  بقرار  المشكلة  اللجنة 
 )411( رقم  القرار  تعديل  بشأن    2020 لسنة 
الجماعية  المقابر  بفتح  المختصة   2020 لسنة 
وإدارة الجثث الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين 

بمشاركة أعضاء من النيابة العامة.
وجاءت هذه المشاركة، اتساقا مع جهود التعاون 
بين السلطات الوطنية المختصة بالعدالة الجنائية 
الشبكات  تفكيك  بشأن  الوطني  للمشروع  وتنفيذاً 
اإلجرامية في شمال إفريقيا، المتورطة في تهريب 

المهاجرين.

وزير الدولة لشؤون المهجرين يناقش مع الهيأة 
الليبية لإلغاثة أوجه التعاون المشترك

وزير الشباب: ال بد من إعادة الثقة بين 
المواطنين والمؤسسات الحكومية

وزارة العدل تشارك في مشروع تفكيك 
الشبكات اإلجرامية بشمال إفريقيا

وزير اإلسكان والتعمير يكشف عن مشروع إنشاء عدد 1000 وحدة سكنية بمدينة تاورغاء

وزير الداخلية ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يبحثان تداعيات الهجرة غير الشرعية

بعد تسّلمه لمنصبه.. قعيم يصدر عدة قرارات لحلحلة مشكالت اإلدارات األمنية بالمنطقة الشرقية

وزارة العدل تشيد بجهود بعثة االتحاد األوروبي في تطوير منظومة العدالة واألجهزة المساعدة لها

وزير التربية والتعليم في درنة للوقوف على سير العملية التعليمية

أجرى وزير اإلسكان والتعمير السيد  
أب��وب��ك��ر ال��غ��اوي، رف��ق��ة وزي���ر ال��دول��ة 
اإلنسان  وح��ق��وق  المهجرين  ل��ش��ؤون 
اإلثنين  يوم  بوخزام"،  أحمد   " السيد 
لمخيمات  تفقدية  زي���ارة   ، الماضي 
نازحي تاورغاء بمدينة بنغازي ، حيث 
شملت الزيارة  مخيم الرياضية  ومخيم 
مع  لقاء  عقد  خاللها  تم   ، قاريونس 
األهالي واالستماع لمتطلباتهم، للعمل 

على تحسين أوضاعهم المعيشية 
الوزير ، على أن ملف  وأكد السيد 
تاورغاء ضمن اولويات اهتمام الوزارة 

، م��ؤك��دا ع��زم��ه ط��رح ف��ك��رة مشروع 
سكنية  وح��دة   )1000( ع��دد  إنشاء 
سكانها  يتمكن  حتى  تاورغاء؛  بمدينة 
، مشيًرا  للمدينة  الطوعية  العودة  من 
في  جهداً  تدخر  لن  الحكومة  أن  إلى 
الميزانية  توفر  حال  في  ذلك  تحقيق 

الكافية.
ع��ودة  أهمية  على  ش��ّدد   ، ال��غ��اوي 
السكان إلى مدينتهم ، منوها أن حكومة 
الوحد الوطنية ستدعم مشاريع إعادة 
من  المتضررة  المناطق  بكل  اإلعمار 

الحرب طيلة السنوات الماضية .

عميد  الداخلية  وزير  اجتمع 
خ��ال��د م�����ازن  ب��رئ��ي��س ج��ه��از 
الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة 
عبدالحفيظ  المبروك  عميد 
ألم��ن  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  وم��دي��ر 
ال����س����واح����ل ع���م���ي���د م��ح��م��د 
لمناقشة  ذل��ك  و  ال��ن��وي��ص��ري، 
تداعيات الهجرة غير الشرعية، 
التي  األوق��ات  هذه  في  خاصًة 
ان��ط��الق  م��وس��م  ب��داي��ة  تعتبر 
ال��م��ه��اج��ري��ن م���ن ال��س��واح��ل 

الليبية.

أكد الوزير على ضرورة ايجاد 
لهذا  المعالجات  ووضع  الحلول 
ال��م��ل��ف ب��م��ا ي��ض��م��ن ال��ح��د من 

ام��دادات  وقطع  الظاهرة،  ه��ذه 
ع��ص��اب��ات ت��ه��ري��ب ال��ب��ش��ر من 
مشددا  ال��ش��م��ال،  إل��ى  الجنوب 

على مراعاة الجانب القانوني في 
هذا الشأن، وبأن ذلك ال يأتي إال 
من خالل تطوير قدرات العاملين 
التحري وجمع  المجال في  بهذا 
العصابات  هذه  عن  المعلومات 
بالبشر  االت���ج���ار  تمتهن  ال��ت��ي 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��س��وي��ة أوض���اع 

المهاجرين وفق القانون .
وطالب الوزير بضرورة تقديم 
لضحايا  اإلن��س��ان��ي��ة  اإلح��اط��ة 
كافة  وتوفير  بالبشر  االت��ج��ار 

الخدمات الطبية.

وزارة  وك���ي���ل  اج��ت��م��ع 
الفنية،  للشؤون  الداخلية 
ف���رج ق��ع��ي��م، م��ع م��دي��ري 
والفروع  األم��ن  مديريات 
ل��وزارة  التابعة  واألق��س��ام 
ال��داخ��ل��ي��ة؛ وذل���ك لوضع 
العراقيل،  لكافة  ح��ل��ول 
والقضاء على كل ما يهدد 
أم���ن ال��وط��ن وال��م��واط��ن 
بين  الثقة  لعودة  والسعي 
ال��م��واط��ن وال��م��ؤس��س��ات 

األمنية. 

وب���ح���س���ب  ال��م��ك��ت��ب 
ل���وزارة  التابع  اإلع��الم��ي 
االجتماع  ف��إن  الداخلية، 
على  التأكيد  في  تلّخص 
اإلدارات  مشاكل  حلحلة 

األمنية والفروع بالمنطقة 
كافة  وتسهيل  الشرقية، 
عدد  وتفعيل  الصعوبات 
األم��ن��ي��ة  اإلدارات  م���ن 
التي توّقفت بسبب نقص 

اإلمكانيات.
وأض���������اف ال��م��ك��ت��ب 
وزارة  وكيل  أن  االعالمي 
أص���در جملُة  ال��داخ��ل��ي��ة، 
م���ن ال�����ق�����رارات ل��وض��ع 

ح���ل ل��إلش��ك��ال��ي��ات ه��ذه 
ف��روع��ه��ا  ب��ك��ل  اإلدارات 
ال��ن��واق��ص لها  ول��ت��ق��دي��م 

وتفعيلها رسمياً.
ف��ي خ��ت��ام  االج��ت��م��اع 
على  ال����وزارة  وكيل  أثنى 
ضباط  و  ض��ب��اط  ع��م��ل 
وزارة  وج�����ن�����ود  ص�����ف 
ضرورة  مؤكًدا  الداخلية، 
بالعمل  ل��ل��رق��ي  ال��س��ع��ي 
ال��ش��رط��ي ب��ك��اف��ة ال��م��دن 

الليبية.

اس��ت��ق��ب��ل��ت وزي������رة ال��ع��دل 
رئيس  إبراهيم  حليمة  السيدة 
بعثة االتحاد األوروبي "اليوبام" 
وال��وف��د  تشيا  ناتلينا  السيدة 
المرافق لها بحضور مدير إدارة 
العالقات والتعاون ورئيس قسم 

التعاون الدولي بالوزارة.
أشادت الوزيرة بجهود البعثة 
منظومة  ق����درات  ت��ط��وي��ر  ف��ي 
المساعدة  واألج��ه��زة  العدالة 
التفاهم  لمذكرة  استنادا  لها، 
ال��م��ب��رم��ة ب��ي��ن ال��ط��رف��ان سنة 
س��اه��م��ت  وال����ت����ي  2018م 
الجهاز  أع��ض��اء  إش����راك  ف��ي 

القضائي في البرامج واألنشطة 
واآلليات  البعثة  تنفذها  التي 
األوروب����ي����ة األخ������رى، م��ؤك��دة 
ح��رص��ه��ا ع��ل��ى اس��ت��م��رار ه��ذا 
االستجابة   خ��الل  من  التعاون 
ألولويات الوزارة وفق متطلبات 

المرحلة الحالية .
ونوهت الوزيرة إلى متطلبات 

يتعلق  فيما  الحالية   المرحلة 
الشرعية  غير  الهجرة  بملف 
وفق الرؤية الوطنية التي تعمل 
على  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة 
صياغتها، وإعداد كوادر وطنية 
لمرحلة  وم��وظ��ف��ي  ق��ض��اة  م��ن 
 24 في  االنتخابي  االستحقاق 

ديسمبر 2021م .

وأش�������ادت رئ��ي��س��ة ال��ب��ع��ث��ة 
والتنسيق  ال��ت��ع��اون  بمستوى 
القائم بين وزارة العدل والبعثة، 
البعثة  اس��ت��ع��داد  على  وأك���دت 
وب��رام��ج  أن��ش��ط��ة  أي���ة  لتنفيذ 
وم���ش���اري���ع ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات 
في  القضائي  والجهاز  ال��وزارة 

ليبيا.
وت�����م االت����ف����اق ف����ي خ��ت��ام 
من  مزيداً  عقد  على  االجتماع 
اللقاءات واالجتماعات لصياغة 
والبرامج  األنشطة  من  حزمة 

وفق أولويات الوزارة.

التعليم  و  التربية  وزي���ر  أج���رى 
الدكتور موسى المقريف، يوم األحد 
ُمراقبة  إلى  تفقدية  زيارة  الماضي؛ 
للوقوف  درن����ة؛  والتعليم  ال��ت��رب��ي��ة 
داخل  التعليمية  العملية  سير  على 

المدينة.
اجتمع  زي���ارت���ه  وخ���الل  ال���وزي���ر 
بُمراقبي التربية والتعليم في كل من: 
درن��ة، أم ال��رزم، وع��دد من ُمديري 

المكاتب ورؤساء األقسام، إذ تبادل 
النظر  الحضور؛ وجهات  مع  الوزير 
حول المشاكل والعراقيل التي تواجه 

العملية التعليمية، وسبل تذليلها.
وع��ل��ى ه��ام��ش االج��ت��م��اع، أّك��د 
"ال��م��ق��ري��ف" ح���رص ال�����وزارة على 
ُم��ع��ال��ج��ة ك���ل اإلش��ك��ال��ي��ات ال��ت��ي 
تعترض سير العملية التعليمية داخل 

ُمراقبات التربية والتعليم.
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االقتصادية  للشؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  بحث 
سالمة الغويل، يوم األحد الماضي، مع عدد 
في  المتخصصين  والخبراء  االس��ات��ذة  من 
الممكن  من  التي  السبل  االقتصاد؛  مجال  
ان��ع��اش  إلع����ادة  ح��ل��ول  إلي��ج��اد  تطبيقها  

االقتصاد الليبي.
النائب  دي���وان  بمقر  المجتمعون  وأش���ار 
األول لرئيس مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، 
من  للعديد  تعرض  الليبي  االقتصاد  أن  إلى 
االنتكاسات نتيجة النقسام مؤسسات الدولة، 
م��م��ا ت��س��ّب��ب ف��ي زي����ادة م��ع��دالت التضخم 
الموازي  للسوق  وهيمنة  لألسعار  وارت��ف��اع 

على السوق.  
االقتصادية   للشؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  وأك��د 
بدائل  ايجاد  ض��رورة  على  االجتماع  خ��الل 
االقتصاد  لدعم  االقتصادية،  النظم  لتنويع 
الوطني بعيدا عن القطاع النفطي الذي يمثل 
الشريان الوحيد للموارد في الوقت الحالي.

خاطبت وزارة المالية، يوم األحد الماضي، 
في كتاٍب؛ إدارة العمليات المصرفية بالمصرف 
عالوة  مخصصات  تحويل  بشأن  المركزي، 

الزوجة واألبناء.
مليار  تحويل  على  العمل  الكتاب،  وتضّمن 
و750مليون دينار ليبي، لصالح وزارة الشؤون 
واألبناء،  الزوجة  عالوة  لتغطية  االجتماعية؛ 
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 

2021م.

مباحثات حول سبل إعادة 
انعاش االقتصاد الليبي

وزارة المالية تراسل مصرف ليبيا 
المركزي بشأن عالوة الزوجة واألبناء

وزير النفط والغاز يجتمع ببلديات الجنوب ويناقش حزمة 
من المختنقات على رأسها الوقود وغاز الطهي

وزارة االقتصاد تدرس الشراكة مع غرفة التجارة البريطانية-العربية

الوطنية للنفط: االتفاق على إعالن رفع حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة

النفط  وزي����ر  ن��اق��ش 
محمد  بالحكومة  والغاز 
ع������ون، ي�����وم ال���ث���الث���اء 
ال���م���اض���ي؛ ح��زم��ة من 
ال���م���خ���ت���ن���ق���ات ال���ت���ي 
الجنوب  أهالي  يقاسيها 
ال��ل��ي��ب��ي، وذل����ك خ��الل 
اجتماعه بعمداء بلديات 

الجنوب.
وت����ط����رق االج���ت���م���اع 
الس����ت����ع����راض ال���وض���ع 
ال���ع���ام ف���ي ال��ج��ن��وب ، 
المختنقات  حول  وتركز 
يواجهها  التي  اليومية 
المواطنون، وسبل حلها، 
و التي يأتي على رأسها 
الطهي، ما  الوقود وغاز 
يدفع بالمواطن شراءها 

ب���أض���ع���اف ث��م��ن��ه��ا من 
السوق الموازي.

وخالل االجتماع، ذكر 
برامج  البلديات  عمداء 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م��س��ت��دام��ة، 
أهمية  ع��ل��ى  م��ش��ددي��ن 
ال���ت���رك���ي���ز ع���ل���ى م���دن 
ال���ج���ن���وب ال���م���ج���اورة 
ل���م���ن���اط���ق ال��ع��م��ل��ي��ات 

ال��ن��ف��ط��ي��ة، م���ن خ��الل 
تنموية  مشاريع  تنفيذ 
بشكل  تساهم  حقيقية 
ف���ع���ل���ي ف�����ي ت��ح��ق��ي��ق 
أن  باعتبار  االس��ت��ق��رار 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م��س��ت��دام��ة 
ع��ام��اًل م��ه��م��اً ف��ي ه��ذه 

العملية.
وق������د ت����م ال���ت���ط���رق 

الطرق  وضع  إلى  أيضاً 
وش��ب��ك��ات ال��م��واص��الت 
غابت  التي  المتهالكة، 
وطالب  طويلة،  سنوات 
ع�����م�����داء ال���ب���ل���دي���ات 
االهتمام ببرامج الشباب 
العمل  ف���رص  وإت���اح���ة 
ل��خ��ري��ج��ي ال��ج��ام��ع��ات 
ال��ك��ل��ي��ات وال��م��ع��اه��د  و 

التقنية والنفطية.
و في ختام االجتماع، 
أوض����ح “ع����ون” خطط 
التي تقوم فعلياً  ال��وزارة 
ف����ي ال����وق����ت ال��ح��ال��ي 
وال��ت��ص��ورات  بدراستها 
سيتم  ال��ت��ي  وال��ب��رام��ج 
واض��ع��ة  عليها،  ال��ع��م��ل 
الليبي  ال��ج��ن��وب  م���دن 
أول��وي��ات��ه��ا،  رأس  ع��ل��ى 
م����ن ض��م��ن��ه��ا  ال���ت���ي  و 
التنمية  ب��رام��ج  تنفيذ 
واالهتمام  المستدامة 
ب���ال���ش���ب���اب، وح��ل��ح��ل��ة 
وال��غ��از  ال��وق��ود  مشاكل 
من  وغيرها  وتوفيرها، 
التي تمس  الموضوعات 

حياة المواطنين.

ب��ح��ث م��دي��ر م��ك��ت��ب ش��ؤون 
ديوان وزارة االقتصاد والتجارة 
الصديق اللب، مع رئيس الغرفة 
العربية،  البريطانية  التجارية 
خ���الل االج��ت��م��اع ال����ذي عقد 
 ، لندن  البريطانية  بالعاصمة 
سبل تعزيز التعاون في مجاالت 

التجارة واالستثمار.
وب����ح����س����ب م������ا ن���ش���رت���ه 
بموقع  صفحتها  على  ال���وزارة 
»ف��ي��س��ب��وك« ان��ه ن��وق��ش خالل 
االجتماع  إمكانية تنظيم شراكة 
والصناعة  التجارة  غ��رف  بين 
والغرفة  ليبيا  ف��ي  وال���زراع���ة 

العربية،  البريطانية  التجارية 
وت��ب��ادل ال��ت��ج��ارب وال��خ��ب��رات، 
وتقديم التسهيالت للمستثمرين 
ال���خ���اص تحت  ال���ق���ط���اع  م���ن 
إشراف ومتابعة وزارة االقتصاد 

والتجارة. 
الصديق  دع���ا   جانبه  وم��ن 
البريطانية  التجارة  غرفة  اللب 
إلى عقد مؤتمرات مشتركة مع 
وزارة االقتصاد والتجارة وغرف 
وال��زراع��ة  والصناعة  ال��ت��ج��ارة 
العالقات  تكثيف  بهدف  الليبية 
االق��ت��ص��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة بين 

الجانبين.

المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  عقد 
الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، يوم 
اإلثنين الماضي، اجتماًعا طارًئا لمجلس 
اإلدارة ورؤساء شركات الخليج وسرت و 
الخليج  بمقر شركة  وذلك  رأس النوف، 
ببنغازي؛ لمناقشة التحديات التي تواجه 
وزارة  وك��ي��ل  بحضور  ال��ش��رك��ات،  عمل 

النفط والغاز.
المالي  التعّثر  حالة  االجتماع  وناقش 
التي تعاني منها الشركات الوطنية التي 
تعّذر معها االستمرار في  تشغيل كافة 
السطحية  والتسهيالت  واآلبار  المرافق 

بشكل آمن.
وتم االتفاق في هذا االجتماع على أن 

وبشكل  للنفط  الوطنية  المؤسسة  تقوم 
القاهرة  القوة  حالة  رف��ع  إع��الن  ف��وري 
عن  ميناء الحريقة وبموازاة ذلك تعطى 
بمباشرة  المشغلة  للشركات  التعليمات 
اإلنتاج فالصادرات. كما تم االتفاق على 
أن تتولى المؤسسة تحديث  بيان يتناول 
االلتزامات  المتراكمة على كافة الشركات 
سداد  إلى  تمهيدا  وجدولتها  النفطية،  
المستحق، وأن تكلف المؤسسة الوطنية 
في  المرافق  كافة  لتقييم  شركة  للنفط 
سطحية  تسهيالت  م��ن  النفط  ق��ط��اع 
وآبار وخزانات، وصوال إلى وضع خطط 
األص��ول  كافة  سالمة  على  للمحافظة 

المملوكة للدولة الليبية.

"صنع الله" يستعرض مع عميد بلدية بنغازي مشروعات المؤسسة النفطية
عقد رئيس المؤسسة 
الوطنية للنفط مصطفى 
يوم  اجتماعا  الله  صنع 
األح�����د ال���م���اض���ي، مع 
عميد  ج��واري  بو  صقر 
بمقر  ب��ن��غ��ازي  ب��ل��دي��ة 
العربي،  الخليج  شركة 

بمدينة بنغازي.
واس���ت���ع���رض "ص��ن��ع 
ال���ل���ه" ال���ب���رام���ج ال��ت��ي 
ت���ق���وم ب��ه��ا ال��م��ؤس��س��ة 
ال����وط����ن����ي����ة ل��ل��ن��ف��ط 
التنمية  م���ب���دأ  ض��م��ن 

والمسؤولية  المستدامة 
االجتماعية.

وأك������د "ب�����وج�����واري" 
مستعدة  ال��ب��ل��دي��ة  أن 

الدعم  وتقديم  للتعاون 
للمؤسسة  والمساعدة  

في أنشطتها بالمدينة.
االجتماع  بحث  كما 

ع������ددا م����ن ال��م��ل��ف��ات 
إنشاء  أب��رزه��ا  المهمة 
ببنغازي،  النفط  معهد 
تمويل  في  والمساهمة 

الصحة  منظمة  مقترح 
ال���ع���ال���م���ي���ة ال���م���ق���دم 
ل��ل��م��ؤس��س��ة ال��وط��ن��ي��ة 
ل��ل��ن��ف��ط ب���ش���أن ت��وف��ي��ر 
األدوية والعالج لشريحة 
األط���ف���ال م���ن م��رض��ى 

األورام.
ك���م���ا ت�����م ال���ت���ط���رق 
إل�����ى إع��������ادة ت��ش��غ��ي��ل 
بنغازي،  أسفلت  مصنع 
صيانة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
وت��ع��ب��ي��د وإن���ش���اء ط��رق 

جديدة.

التضامن  لصندوق  العامة  الهيئة  أحالت 
االجتماعي، األحد؛ القيم المالية المخصصة 
ل�"هدية شهر رمضان" إلى حسابات ما يقرب 
ب��م��ب��ادرة  مستهدفة  أس���رة  أل���ف   100 م��ن 
بالمصارف  الوطنية  الوحدة  حكومة  أطلقتها 

التجارية.
وأكدت الهيئة أن العمل جار على استكمال 
بقية األسر بناء على تعليمات وزيرة الشؤون 
إدارة  مجلس  رئ��ي��س  ومتابعة  االجتماعية 

الهيئة.
تبلغ  للمبادرة  المالية  القيمة  أن  إلى  يشار 
نحو 100 مليون دينار، وتساهم فيها مجموعة 
من الشركات، باإلضافة إلى الشركة القابضة 
من  التضامن،  صندوق  وهيئة  لالتصاالت، 
منطلق تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص 

والعام في قضايا المسؤولية االجتماعية.

التضامن االجتماعي يحيل مخصصات "هدية 
رمضان" لحسابات األسر المستهدفة
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تلقيح  ح��م��ل��ة  ان��ط��ل��ق��ت 
ضد  سبها  بلدية  سكان 
ك��وف��ي��د19 واألول���وي���ة 
 70 ف��وق  م��ا  للمسنين 
الطبي  وال��ط��اق��م  ع���ام 
وال���ع���ام���ل���ي���ن ب��ال��ق��ط��اع 

الصحي.
موزعه كالتالي :-

األطقم الطبية والعاملين بقطاع الصحة 
مركز الرعاية الصحية سبها - المهدية

)الصحة المدرسية(.
المسنين مافوق 70 عام 

12 مركز صحي موزعه على المحالت 
على  بناء  وذلك  البلدية،  داخل  السكنية 
للمواطنين  المرسلة  النصية  الرسائل 
بحملة  الخاصة  بالمنظومة  المدرجين 

اللقاح.

افتتح رئيس المجلس التسييري لبلدية 
طبرق السيد فرج بوالخطابية طريق سوق 
رصفه  تم  أن  بعد  الرئيسي  الخضروات 
مشاريع  اح��د  وه��و   ، متر   400 ب��ط��ول 
المشروعات  مكتب  وب��إش��راف  البلدية 

بالبلدية.
السهل  وادي  : شركة  المنفذة  الشركة 
ل��ل��م��ق��اوالت ال��ع��ام��ة وب��ح��ض��ور أع��ض��اء 
السادة  لبلدية طبرق  التسييري  المجلس 
: هاشم امصادف وعبدالكريم بوطابونة 
والمهندس نصر شرح البال مدير مكتب 

المشروعات بالبلدية.
من  ع��دد  االفتتاح  مراسم  حضر  كما 
بالبلدية  المشروعات  مكتب  مهندسي 

وعدد كبير من المواطنين .

انطالق حملة تلقيح سكان 
مدينة سبها ضد كوفيد19

بوالخطابية: يفتتح طريق سوق 
الخضروات الرئيسي بعد أن تم 

رصفه بطول 400 متر

إشراف : سعيد الصيد

بلدية تراغن تبدأ حملة أتخاد اإلجراءات التنفيذية المتعلقة ب� كوفيد 19 خالل األسبوع  القادم

لجنة التخطيط والبنية التحتية واإلسكان ب� بني وليد تستعرض عمل لجنة قاعدة بيانات المشاريع

انطالق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ببلدية جالو

لتخفيف االزدحام : بلدية توكره تنسق مع مدير مصرف 
الوحدة بتحديد مندوبين من كل المناطق

ف��ي إط��ار االس��ت��ع��داد لبداية 
فيروس  ضد  التطعيمات  حملة 
اج��ت��م��اع  ع���ق���د   19 ك���وف���ي���د 
بالمجلس البلدى تراغن بحضور 
متابعة  قطاع الصحة بالمجلس  
وعضو المجلس البلدي وعناصر 

من فريق اإلشراف على الحملة 
التنفيذية  اإلج�����راءات  ألت��خ��اد 
مع  بالتنسيق  بالحملة  المتعلقة 
مرزق  الصحية  الخدمات  إدارة 
ع��ل��ى أن ت��ب��دأ ال��ح��م��ل��ة خ��الل 

األسبوع  .

بلدية بنغازي تشرع في أعمال صيانة محطة الصرف الصحي بمنطقة وسط المدينة

صيانة  أع��م��ال  ف��ي  البلدية  شرعت 
محطة الصرف الصحي الكائنة بمنطقة 
الفندق  م��ن  ب��ال��ق��رب  ال��م��دي��ن��ة  وس���ط 

صيانة  األع��م��ال  تشمل  ،حيث  البلدي 
الكهربائية  واألع��م��ال  المحطة  مبنى 
والميكانيكية بما في ذلك توريد وتركيب 

المضخات واألعمال الُمكملة لها ،تنفيذ 
شركة األوائل للُمقاوالت وإشراف مكتب 

المشروعات بالبلدية .

أستعرضت اللجنة من خالل 
بيانات  ق��اع��دة  م��رئ��ي  ع���رض 
المشاريع المنجزة خالل الفترة 
الماضية في إجتماع مع منظمة 
المجلس  ديوان  بقاعة   undb

البلدي .
عميد  ح���ض���ره  االج���ت���م���اع 
ي��ون��س  ال���دك���ت���ور "  ال��ب��ل��دي��ة 
المجلس  وأع��ض��اء   " ال��ع��زوزي 
الدين  " شرف  األستاذ  البلدي 
أبوبكر   " األس��ت��اذ  و   " كنشيل 
محمد   " واألس���ت���اذ   " ح��ام��د 
 Undb أمبارك " وعن منظمة
كال من  السيد " محمد كاظم 
" والسيد " هشام عجاج " عن 

طريق تطبيق زوم . 
ن���اق���ش ال���ح���ض���ور ال��دع��م 
هذه  إنجاز  أجل  من  المطلوب 
األعمال في أقرب وقت  لتوفير 
أفضل الخدمات للمواطنين . 

وقال عضو المجلس " شرف 
ق��اع��دة  أن   " ك��ن��ش��ي��ل  ال���دي���ن 

البيانات ستقدم خدمات كبيرة 
الخدمية  ال��ق��ط��اع��ات  ل��ك��اف��ة 
لهم  داعما  وستكون  بالبلدية  
الخدمات  مستوى  تحسين  في 
، مشيرا إلى أن أعضاء الفريق 
مكثفة  تدريبة  دورات  سيتلقون 
في البرامج التقنية التي تمكنهم 

من إعداد قاعدة بيانات بمنطق 
علمي متطور . 

هذا  أهمية  على  مؤكدين   
الدعم  سيقدمون  وانهم  العمل 
المشروع  ه��ذا  لنجاح  الكامل 
إع����داد بعض  إل���ى  ، إض��اف��ة 
ي��ك��ون لبنة  ال��ت��ح��س��ي��ن��ات ك��ي 
مستوى  تحسين  ف��ي  تساهم 

الخدمات بالمدينة . 
ويذكر أن أعضاء عمل الفريق 
المهندسين  من  مجموعة  هم 
البناء  هدفهم  ال��ذي��ن  األك��ف��اء 
تقديم  وطموحهم  وال��ت��ط��وي��ر 
ي��واك��ب  علمي  بمنطلق  ع��م��ل 

التطور .

انطلقت ببلدية جالو حملة 
ت��ط��ع��ي��م��ات ض���د ف���اي���روس 
باستخدام   COVID-19
ل���ق���اح اس��ت��رازي��ن��ي��ك��ا وك���ان 
السيد  ج��ال��و  ب��ل��دي��ة  ع��م��ي��د 
أوائل  بازامه من  عبدالباسط 
جهته  ومن  للتطعيم  الحضور 
يدعو "بازاما" كافة المواطنين 
لعدم االنجرار وراء الشائعات 

وال�����م�����ب�����ادرة ب��ال��ت��س��ج��ي��ل 
ب��ال��م��ن��ظ��وم��ة وأخ����ذ ال��ل��ق��اح 
الفايروس  انتشار  من  للحد 
الحملة  ه���ذه  أن  إل���ى  ي��ش��ار 
تحت إشراف إدارة الخدمات 
أفادتنا  والتي  جالو  الصحية 
بحضور إعداد متواضعة اليوم 
المواطنين عن  بسبب عزوف 

التسجيل بالمنظومة.

ل��ت��خ��ف��ي��ف االزدح���������ام ام����ام 
وتسهيل  دريانة  الوحدة  مصرف 
وصول السيولة لزبائن المصرف 
وخ��اص��ة ف��ي ه���ذه االي����ام ، تم 
التنسيق مابين عميد بلدية توكرة 
دريانة  ال��وح��دة  مصرف  وم��دي��ر 
كل  من  مندوبين  بتحديد  وذل��ك 

مناطق البلدية.
وي��ك��ون ت��ع��ام��ل ال��م��ص��رف مع 

المندوبين وعلي كل مواطن لديه 
التوجه  الوحدة  بمصرف  حساب 
إلى اقرب مندوب والتعامل معه.

المندوبين  اسماء  نشر  سيتم 
عبر الصفحة. 

أن  للمندوب  يسمح  مالحظة. 
يخصم 5دينار علي كل صك

وذلك لتغطية اي عجز يحدث 
معه ونظير المسؤولية واتعابه.



موسى   " الرئاسي  المجلس  عضو  عبر   
الكوني " عن فرحته وسعادته بمشاركة أهالي 
بنغازي مائدة أقطار رمضانية ، مليئة بدفء 

المحبة والترحيب من أهلها .
كما عبر " الكوني " الذي بدأ يوم الخميس 
سعادته  عن  بنغازي  لمدينة  زي��ارة  الماضي 
برؤية مدينة بنغازي التي وصفها بروح الوطن 
األمة  ألبناء  والحاضنة  الجميلة  والمدينة 
لما  وم��ؤزرة  جامعة  كأيقونة  وتتألق  تتعافي 
يوحد ويقارب، ويلملم شمل الوطن، وتسترد 
دورها الرائد الملهم، الُمزهر لخارطة ليبيا .

وقال الكوني في تغريدة نشرها بصفحته 
بنغازي،  في  اإلفطار  )مائدة   " توتير   " على 
لها طعم الوطن، ودفء الترحيب الذي غمرنا 
الجميلة  المدينة  هذه  انفكت  ما  أهلها..  به 
روح  بالود..  عامرة   .. األم��ة  ألبناء  حاضنة 
تتألق  تتعافى،  نراها  أن  أسعدنا  قد  ليبيا- 
ويقارب،  يوحد  لما  م��ؤزرة   - جامعة  أيقونة 
الرائد  دورها  تسترد   - الوطن  ويلملم شمل 

الملهم، الُمزهر لخارطة ليبيا (
شبكات  رواد  تناقلها  مرئية  صور  وكانت 
يتجول  وهو   " "الكوني  أظهرت  قد  التواصل 
على االق����دام ب��ش��وارع ب��ن��غ��ازي ، وي��ش��ارك 
مجموعة من شبابها قهوتهم في ليلة رمضانية 

بأحد المقاهي بالمدينة 

ألي استفسار يمكنكم االتصال بالجنة العطاءات الفرعية بالمناطق الوسطى والشرقية على الرقم التالي:
امين سر اللجنة رقم: 0915684463 - 0925684463

الكوني يعبر عن سعادته بمشاركة أهالي 
بنغازي مائدة أقطارهم الرمضانية 

ال��دك��ت��ور محمد  ق���ام 
المجلس  رئيس  المنفي 
الليبية  بالدولة  الرئاسي 
ب���زي���ارة ل��ج��ام��ع��ة س��رت 
وذل��ك ف��ي إط��ار متابعة 
المؤسسات  عمل  سير 
ال��ح��ي��وي��ة ف���ي ال���دول���ة. 
وال��ت��ق��ى ال��س��ي��د رئ��ي��س 
الرئاسي خالل  المجلس 
منتسبي  زيارته عدد من 
جامعة سرت على رأسهم 
الدكتور سليمان الشاطر 
السيد  و  الجامعة  رئيس 
بشير  عبدالسالم  مفتاح 
بالجامعة  العام  الكاتب 
الكليات  عمد  من  وع��دد 
اإلدارات  وم������������دراء 
 .. بالجامعة  والمكاتب 
وح��ض��ر ال��ل��ق��اء األس��ت��اذ 
رئيس  سالم  عامر  سالم 
ال��م��ج��ل��س ال��ت��س��ي��ي��ري 
ل��ب��ل��دي��ة س���رت وال��س��ي��د 
ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س 
مدينة  وم��ش��ائ��خ  أع��ي��ان 
سرت ، وعدد من مدراء 
الخدمية  ال��م��ؤس��س��ات 
ب��ال��م��دي��ن��ة. وال���دك���ت���ور 
عام  مدير  ال��زرق��اء  علي 
م��س��ت��ش��ف��ى اب����ن س��ي��ن��اء 
رح��ب  ح��ي��ث  التعليمي. 

الدكتور سليمان الشاطر 
رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة خ��الل 
محمد  بالدكتور  كلمته 
المجلس  رئيس  المنفي 
، مشيرا خالل  الرئاسي 
ك��ل��م��ت��ه ب����أن ال��ج��ام��ع��ة 
تأسست في عام 1989 
بنغازي  جامعة  من  كفرع 
وأصبحت جامعة مستقلة 
1991وتضم  العام  في 
ال�����ي�����وم إح�������دى ع��ش��ر 
ف��روع  م��ن  واث���ن���ان  كلية 
بها  وي�����درس  ال��ج��ام��ع��ة 
طالب   8100 ح��وال��ى 
وط���ال���ب���ة وي���ع���م���ل ب��ه��ا 
ع��ض��و   580 ح����وال����ي 
مشيرا  ت���دري���س.  هيئة 
ب���أن ال��ج��ام��ع��ة ح��اول��ت 

م��ت��واص��ل��ة مع  ت��ك��ون  ان 
أبنائها من خالل التعليم 
رغم  وب��دأت  اإللكتروني 
تواجهها  التي  ال��ظ��روف 
المهمة.  ه��ذه  أداء  ف��ي 
ب��ع��د ذل���ك كلمة  ج����اءت 
المجلس  رئ��ي��س  السيد 
ونائب  س��رت  التسييري 
مدينة  األع��ي��ان  مجلس 
س����رت ال���ذي���ن ت��ح��دث��وا 
عن العديد من المشاكل 
ال��ت��ي ت���واج���ه ال��م��دي��ن��ة 
نقص  من  سنوات  خالل 
األساسية  الخدمات  في 
وال�����ض�����روري�����ة وال���ت���ي 
أهالي  حقوق  تستهدف 
تحدث  ال��م��دي��ن��ة.  ه���ذه 
بعد ذلك رئيس المجلس 

محمد  الدكتور  الرئاسي 
ال��م��ن��ف��ي رح�����ب خ���الل 
بمدينة  ب��اه��ال��ي  كلمته 
القرضابية  سرت، سرت 
والجهاد، مشيرا بان هذه 
ال��م��دي��ن��ة ع��ان��ت خ��الل 
ال��س��ن��وات األخ���ي���رة من 
نتيجة  للمباني  ت��دم��ي��ر 
الحروب السابقة ،موكدا 
أن سرت هي مركز وحدة 
ليبيا ، و أن هذه المدينة 
ع��ب��ر ع��ن��ه��ا ال��م��ج��ت��م��ع 
عندما  والليبيين  الدولي 
ليبيا  يوحدوا  أن  أرادوا 
في مجلس رئاسي واحد 
وطنية  وح���دة  وح��ك��وم��ة 
واح�����دة اخ����ت����اروا ه��ذه 
وعندما  للتوافق  المدينة 

ال��م��ؤس��س��ة  ت  اخ����ت����ار 
 5+5 واللجنة  العسكرية 
وقف إطالق النار اختاروا 
ه���ذه ال��م��دي��ن��ة ل��ت��واف��ق 
وم���ن واج��ب��ن��ا ال��وق��وف 
لرفع  المدينة  ه��ذه  م��ع 
موضحا   ، عنها  المعاناة 
اختصاصات  هناك  بأن 
رئاسي  كمجلس  ون��ح��ن 
التي  المشاكل  ننقل هذه 
سلمت إلينا ونتابعها لحل 
المختنقات  ه���ذه  ك��اف��ة 
عمل  ان  موكدا  القائمة 
ال���م���ج���ل���س ال���رئ���اس���ي 
نقاط  ث��الث  في  يختص 
م���ه���م���ة وه������ي ت��وح��ي��د 
وتوحيد   ، ال��م��ؤس��س��ات 
 ، العسكرية  المؤسسة 
والمصالحة الوطنية وان 
يكون لسرت دور كبير في 
هذه المصالحة من خالل 
والشخصيات  عقالئها 
المدينة  ب��ه��ده  المثقفة 
نصل  خاللها  من  والتي 
نهاية هذا  انتخابات  إلى 
العام في 24 من ديسمبر 
نهاية هذا  ال��ق��ادم. وف��ي 
اللقاء قدم رئيس جامعة 
وتقدير  شكر  درع  سرت 
لرئيس مجلس الرئاسي.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يقوم بزيارة لجامعة سرت
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شركة البريقة لتسويق النفط -بنغازي

أعالن عن طرح مشروع إنشاء محطة وقود عسكرية للكتيبة رقم)108( بمنطقة الجغبوب
اللجنة العطاءات الفرعية )م.و.ش(

تعلن لجنة العطاءات الفرعية بشركة البريقة لتسويق النفط -بنغازي رغبتها في اعادة طرح مشروع )إنشاء محطة وقود 
عسكرية للكتيبة رقم )108( بمنطقة الجغبوب(. فعلى الشركات الوطنية والمكاتب االستشارية الهندسية المتخصصة ولها 

الرغبة واالمكانيات لتنفيذ هذا المشروع أن تتقدم بملف يحتوي على المستندات التالية:

النشاط . 1 لمزاولة  الالزمة  القانونية  والمستندات  الترخيص 
تكون  أن  على  المشروع  تنفيذ  مجال  في  الهندسي  االستشاري 
داخل  بها  المعمول  واللوائح  القوانين  وفق  المفعول(  )سارية 

الدولة الليبية.
بيان بالقدرات الفنية والمالية. 2
بيان بتنفيذ اعمال مماثلة مع ارفاق شهادة الخبرة.. 3
ضوئه . 4 على  وسيتم  الشركات  لتأهيل  المخصص  النموذج  تعبئة 

ارسال دعوة المشاركة بالمشروع للشركات التي تكون مؤهلة من 

حيث الخبرة وقدرتها المالية والفنية وسريان رخصها التجارية.
أن يكون المندوب او المخول لديه مستند رسمي عن الجهة التي . 5

يمثلها.
ارفاق رسالة موجهة إلي السيد / رئيس لجنة العطاءات الفرعية . 6

العامة  -االدارة  شتوان  بن  شارع  الكائن  بمقرها  البريقة  بشركة 
يوم  قبل  بالمشاركة  رغبته  فيها  يبدي  -البركة  السابع  ال��دور 

الخميس الموافق 2021/5/20
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ثقافية

في عدد مجلة الليبي الجديدة .. ليبيا تمنح التاج

ختام أماسي ثقافية بمركز وهبي البوري الثقافي ببنغازي شركة "فيس بوك" تحصد أول 
جائزة أوسكار في تاريخها

■ الديوان - موقع طيوب االلكتروني
صدر قبل أيام العدد 26 من )مجلة الليبي(، عدد فبراير 
وهي  ليبيا  تصور  لمنحوتة  بغالف  الثالثة،  السنة  2021م، 
تهب التاج إلى قورينا؛ أم المدن وقاتلة األسد. هذا واحتوت 
صفحات العدد ال�100، عديد الموضوعات واألبحاث التي 

تناولت أكثر من جانب ثقافي.
مع  ال��ع��دد  )إب��داع��ات(  تأخذنا  والتجريب  الواقعية  بين 
المصري  والتشكيلي  ص��ق��ر”،  “حميدة  الليبية  التشكيلية 
)كالب  مع  ال��ق��راءات  أول��ى  لتكون  السماحي”.  “عبدالعزيز 
الجن العتيدة(، افتتاحية رئيس التحرير، وحديث عن البحث 

وراء الظواهر والتفاسير.
في )شؤون ليبية( تطالعنا بداية حكاية )بوسعدية( حكاية 
العبودية والحرية، للباحث “امراجع السحاتي“، ثاني المواضيع 
لألستاذة “هند الهوني: في دراسة حول )واقع اإلعالم الليبي 

في ظل جائحة كورونا( وقراءة للتدابير واألداء والتخصص.
تابت”  النابلي  “زه��رة  تونس  من  تفتتحها  عربية(  )ش��ؤون 
ومتابعة لمناشط صالون األدب الوجيز، بسوسة. ومن تونس 
أيضا يكتب “نصر سامي” و”رحمة البحيري” عن ورشة كتابة 
القصة في سلطنة عمان. ننتقل إلى األردن وفاعلية )أسرى 
الفلسطينية  األس��ي��رة  للحركة  دع��م��ان  تأتي  التي  يكتبون( 
األردنيين  الكتاب  رابطة  من  بمبادرة  تأتي  والتي  وكتاباتها، 

واالتحاد العام لألدباء والكتاب الفلسطينيين.
ي��وم(،  ذات  )كتبوا  في  المجلة  تتقوف  ليبيا(  )يهود  عند 

لتقتطف بعضا منه.
مع  تونس  في  بداية  رحالها  تحط  العدد  لهذا  )ت��رح��ال( 
نفسها(،  تؤثث  )المغارة  ومقالتها  قندوز”  “د.زينب  الباحثة 
الدين  الكاتب “عالء  الجزائر مع  إلى  العربي  الخد  ليأخذنا 
فوتنزي” الذي يكتب من الهند عن )إبداعات الخط العربي 
والفني التشكيلي( في حوار مع سفير الخط العربي “جمال 

بوستان”.
كونت  ل�”أندري  الحرية(  )في  العدد؛  لهذا  )ترجمات(  في 
ومن  ال��ع��راق.  من  سليمان”  آي��ت  “ج��واد  ترجمة  سبونفيل” 
كتاب  عناية”  “ع��زال��دي��ن  التونسي  الباحث  يقدم  إيطاليا 

)اليهودية بعيون مسيحية(.
والمعرفة  العرجاء  ب�)المعرفة  موضوعاته  )إب��داع(  يفتتح 
حوار  إلى  ومنه  عمران“،  علي  “عبدالله  للدكتور  الكسيحة( 

“فالنتينو  اإليطالي  الباحث  مع  الحجازي”  “عائشة  األستاذة 
نيزو” عالم اآلثار ومدير متحف فيلال جوليا. لنتوقف من بعد 
مع ديوان الشاعرة السورية “هند زيتوني” في قراءة للكاتب 
الفلسطيني “فراس حج محمد“، أما الكاتب الليبي “مصطفى 
العالم(. وتحت عنوان )لوركا  جمعة” فيقلل من فكرة )نهاية 
تجربة  عن  الشاعري”  “مفتاح  الليبي  الكاتب  يكتب  عربيا( 
للروائي  الحالم(  )مقصلة  رواي��ة  وعن  للعربية.  أشعاره  نقل 
“جالل برجس” تكتب الكاتبة الفلسطينية “ميادة الصعيدي” 
قراءتها المعنونة )اإلشعاع الداللي في العتبة األولى(. ليقدم 
في  )المرآة  عن  مقالته  الشهاوي”  “صالح  المصري  الكاتب 
التاريخ والشعر واألمثال(. ومن مصر أيضا يكتب الباحث في 
والحيوان  الطير  قصص  عن  فايد”  “محمد  الشعبي  األدب 
)المجوس..  من  األول  الجزء  ليكون  وليلة.  ليلة  أل��ف  في 
شعالن”.  “عبدالهادي  المصري  للناقد  الصحراء(  أسطورة 
األستاذة “سواسي الشريف” تقدم في )جنة النص( ضمة من 
انتقاءاتها الشعرية. لنعود للرواية مع قراءة المصري “د.محمد 
الديهاجي” في تجربة الروائي “محمد آدم” المعنونة )الجسد 
الكاتب  مع  المغرب  إلى  الشعر  ليأخذنا  الغبطة(،  وفوضى 

“د.عادل بوحوت” و)استيهامات العاشق األوحد(.
في )تراث عربي(، تستمر مجلة الليبي في توقفها مع كتاب 
)قول على قول( لألستاذ “حسين الكرمي”. ختام مواد العدد 
روايتها  من  شتوان”  بن  “نجوى  الليبية  للروائية  مقتطف  مع 
)زرايب العبيد(، قبل أن تودعنا حمائم قوينا وهي تتطير إلى 

شحات.
ثقافية  شهرية  مجلة  )الليبي(  مجلة  أن  بالذكر،  الجدير 
النواب  بمجلس  اإلعالمية  الخدمات  مؤسسة  عن  تصدر 
بينما  الشيخي،  “خالد  المجلة  إدارة  مجلس  يرأس  الليبي، 
يرأس تحريرها الدكتور “الصديق بودوارة“، وتدير تحريرها 
“سارة الشريف”، ويقوم بإخراجها فنيا “محمد حسن محمد”.

محمد  ال��ش��اع��ر  رواق  ت��ت��م��ت 
ال��م��ه��دي ب��م��رك��ز وه��ب��ي ال��ب��وري 
الثقافي ببلدية بنغازي يوم الخميس 
ثقافية  أماسي  فعاليات  الماضي، 
رمضان  شهر  خ��الل  أقيمت  التي 

بإشراف مكتب الثقافة بنغازي.
وكان رواق الشاعر محمد المهدي 
قد  الثقافي  البوري  وهبي  بمركز 
احتضن فعاليات األماسي الثقافية 
والتي اشتملت على مسابقة للشعر 
وأمسية شعرية  والغنائي،  الفصيح 
الثقافي،  بنغازي  منتدى  بمشاركة 
األعمال  إنتاج  ون��دوة حول ظروف 

الدرامية في شهر رمضان.

والختام كان باحتفالية تم خاللها 
اإلعالن عن الفائزين في المسابقة 
إل��ى تكريم  ب��اإلض��اف��ة  ال��ش��ع��ري��ة، 
األعمال الدرامية التي قدمت خالل 

شهر رمضان، باإلضافة إلى تكريم 
ض��ي��وف ال��ش��رف “ن��ج��وم مسلسل 
شط الحرية”، باإلضافة إلى تكريم 

أسرة العمل لألماسي الثقافية٠ 
ب���وك" أول جائزة  "ف��ي��س  ح��ص��دت ش��رك��ة  
 ،Colette أوسكار في تاريخها، بعد فوز فيلم
حفل  فى  قصير  وثائقي  فيلم  أفضل  بجائزة 
يتبع  الذى  الفيلم  وهو  األوسكار،  توزيع جوائز 
فيس  يمتلكها  التي   "Oculus VR" مجموعة 

بوك.
وعشرون  أربعة   Colette فيلم   مدة  وتبلغ 
المقاومة  عضو  حياة  قصة  وي��س��رد  دقيقة، 
الفرنسية السابقة كوليت مارين كاثرين، خالل 

سفرها إلى ألمانيا ألول مرة منذ 74 عاماً. 
ووّزع���ت ج��وائ��ز حفل األوس��ك��ار ال����93 في 
أجواء استثنائية بعد نحو عام خضع فيه العالم 
إلجراءات مواجهة كورونا، وهو ما ألقى بظالله 
األكاديمية  بجوائز  الفائزين  إعالن  حفل  على 
على  أمس  ليلة  الحفل  أقيم  حيث  العام،  لهذا 
مسرحين مستقلين، األول في "يونيون ستيشن" 
وسط مدينة لوس أنجلوس، وفي مسرح دولبي 

في هوليود.
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أتساءل !!

سيمفونّية األلم

ام��ت��أْت  ال��ت��ي  األُذن  ل��ص��اح��ِب  كيف 
بأصوات السالح ودوي الرشاشات 

وكادت طبلتها أن تتفجر 
أن يقَف في حديقة .. حديقٍة للعامة 

وي��ن��ظ��ر ل��ل��ش��ج��رة ال��ت��ي أم��ام��ه ، 
ويستمْع !! 

لزقزقة العصافير أعالها .
ال أع��ت��ق��د ب���أن ب��م��ق��دور ال��ط��ي��ور أن 

ُتعشَش في أُذنه ولو َمجازا 
لوال أنها ُتسّبح لله 

لصمتْت عن التغريد بُحضوره 
تحيرني أكثر تلك اليُد التي تذبْح .. 

هل لرغيف الخبز أن يحتمل رائحتها !
بعد  وتلتقَف  تقَف  أن  للطيور  وكيف 
هذا القتِل ُفتاَت الُخبز من راحات أيٍد 

ُملطخة 
وهي الشاهدة على ذلك 

، أما  أتحدث عن الذين حاربوا الوطن 
المدافعون عنه فطيور األبابيل معهم 

.. بالدعاء .

وش��اح  ال��ّل��ي��ل  يلبسنا  عندما 
علينا  ويتدفق  ال��ّذك��ري��ات..... 
دون  المرهقة  األسئلة  بنسيم 
أن  عسانا  ماذا  مقنعة....  أجوبة 

نفعل؟
مع  المتطاير  ل��ل��ّن��وم  أنخلد 
أوراق البهجة المسروقة؟ أم نقف 
س��واد  ونخلع  األل��م  شرفة  على 
صدورنا؟  جوف  في  الّداكن  الّليل 
مسرحّية  ونتأّمل  للقمر؟  أنبتسم 
على  نرقص  أم  بصمت....  الحياة 
خدوشنا اّلتي مّزقت أجسادنا إلى  

أشالء متالصقة ثابتة؟؟
أن  الحزين  للنسيم  سمحُت 
تنهيدة  مع  جسدي  إل��ى  يدخل 
أمامي  المشهد  المرير....  الّصبر 
فوضى  ن��ف��س��ه....  ترتيب  يعيد 
األّي����ام  ورك����ام  وح��ط��ام  كثيفة 

العابرة....
ه��ل ت��رت��ي��ب ال��ف��وض��ى وإزال���ة 
المحترق؟  ص��دري  يثلُج  ال��رك��ام 
ويعيد  للصورة رونقها.... ماذا عن 

تسلسل مشاهد الحياة؟
ش��ب��ك��ُت أص��اب��ع��ي وأح��ك��م��ُت 
إغالق قبضة يدّي وركلُت صورتي 
األوه��ام..    زج��اج  على  المرسومة 
ف��ام��ت��زج��ت أوراق�����ي م��ع دم��ائ��ي 
خلود  لوحة  ورسمت  المتجّمدة 
في  حولي  من  وتناثرت  األل��م.... 
المكان... لم أغّير ساكنًا ولم أكسر 
ورقصُت  ي��دّي  رفعُت  صمتي.... 

فوق حطامي..

■ بقلم : محمد ساسي العياط 

■ بقلم : مريم محمد نعمي 

في نظر أحدهم

ال أنتظُر شيئًا أكثر

■ بقلم : بسملة أمجد 

■ بقلم: منال بوشعالة

صرخات الماضي موجعة! 
لكن  المعالم  واضحة  غير  المستقبل  ونداءات 
أمٍر  الّنجدة لخشية  وَكأن أحدهم يطلب  يبدو 

ما قد يحُدث،
يَطغى  الكلمات  بعد،  تكتمل  لم  الحياة  ُسطور 
الخروج من  الّشتات وكأنها على مقربة  عليها 
رقات،  دفة الحياة،  الحروف تناثرت على الطُّ

الحبر لطخ الحائط وكأنه دماء ألحد ما،

من  ُكتلة  أحدهم  نظر  في  العالم  ك��ان  هكذا 
الخراب أو كجحيم ُدنيوي وُربما مقبرًة لألحياء.

الماضي  م��ن  ينتقي  ال  آخ��ر  أح��ٌد  ك��ان  بينما 
بذكراها  يحتفظ  كي  الفرح  ضِحكات  س��وى 
معالمه  تتضح  كي  للُمستقبل  يُخطط  لألبد، 
ويعمل جاهدا على انقاذ أي أمر قد يتأذى ال 
رواية حياته  ويُكمل سطور  قلمه  يُمسك  حقاً، 
حتى يضع نُقطة عند انتهاء كل فصل ما، يلم 

شتات الحروف في ُجمٍل ُمحّفزة كعائلة واحدة 
ليأويَُهم،  ثم يجمعهم داخل منزٍل من السطور 
ليرُسم  مكان  كل  في  المتناثر  الحبر  يجمُع 

أجمل اللّوحات على حيطان أيامه،
الشخص  ه��ذا  نظر  ف��ي  الحياة  كانت  هكذا 
عمل  دار  األع��وام،  عبر  سفر  ممتعة،  مغامرة 

للعيش في جّنة أبدية. 
انتقي جانب الصورة األجمل دائماً.

ال أنتظُر شيئًا أكثر
شيئًا أكبر
شيئًا أقل

شيئًا أصغر
ك����ل األش����ي����اء ال��ت��ي 

فارقتني
تلونت داخلي باألحمر

...
ك����ل ال����ذي����ن ح��ول��ي 

ُمتأخرين
وأنا الذي أبكر

...
ما زلُت أخسر

َذِبْلُت مني
وت����ب����دل����ت ع���روق���ي 

باألصفر
...

من قال بأنك تراني
هذا الجسد كاماًل

وأنا الذي أبتر

...
أنا الذي أعبر

فال أْعُبر
وجودي شيٌء آخٌر
ال أدري أين أْبَحر

...
تطول مسافاتي

بينما أنا أْقَصر
...

ما زالت الحياة
تثبت أنها األحقر

...
والعيش ينادي 

أنا األمكر
أنا األمكر 

...
والفقر

يطحن األفقر
...

وأنت مجبور االختيار

هذا كافر 
وذاك أكفر

...
هذا الذي تراه ميتًا

على  وج��س��ده  يمشي 
كتفه

فكيف تقول له إثأر ؟
...

َهَجَرُه صوته مناديًا
من أين له صوٌت ليزأر ؟

...
ال تحاول

ال تجادل 
ال تحاور

فلو كان يريُد أن ُيبصر
ألبَصر 

...
أرأيت حولك ..!
ال أرٌض اخضّرت

وال قبٌر أزهر

...
أرأيت حولي ..!

هنا الوضُع أغبر
...

أعبُر الخطر
وأنتظُر األخطر

...
ما زلُت صائمة

قد  ح��ول��ي  م���ن  وأرى 
أفطر

...
لك  أح��ٌد  ال  أن  أيعقل 

أخبر
لك  أح��ٌد  ال  أن  أيعقل 

.......
...

دعني أصمت
فالصمت أستر

...
ما لي أرمُم ُحطامًا

غيري لها أْكَسر
...

ما لي أفكر فيك
وخاِتمك اليوم أعسر

...
ما لي أرّد جوابًا

وفي عينيك أسكر
...
آه

هذا الشعور ُمرهق
َنْقُبُرُه داخلنا

بينما داخلُه ُنْقَبر
...

ال تهتم لما أقول
كالٌم .. وكان َيخنقني

هذه أنا 
وأنت تعرفني 

...
أناُم كثيرًا

بينما ما زلُت أسهر

■ بقلم : رقية مفتاح المنسيون 

العالم  هذا  زوايا  إحدى  في  فئة  هناك 
العناكب  بَنْت  و  التراب  أغشاها  الواسع 
السوس  أكل  و  الواهنة،  بيوتها  فوقها 

أطرافها.
إياك تعتقد بأنهم أموات!

أحياء  مازالوا  بل  أموات  ليسوا  هم  ال، 
أوتوا  ما  بكل  الحياة  هذه  في  يقاتلون 
ال  أرتفاعها   رغم  أيديهم  لكن  قوة  من 

أحد يراها    
تصل  لم  أصواتهم  لكن  يصرخون  هم 

ألي أحد  
سفينتهم  و  الفضاء  سكان  من  كأنهم 

وقعت بهم في الكوكب الخاطئ 
ما  م��ث��ل  ي��م��ل��ك��ون  تشريحيا  لكنهم 
عينين  و  دماغ  من  العادي  البشر  يملك 

مزروعتين في منتصف الرأس 
يأكلون  و  ي��د  ك��ل  ف��ي  أص��اب��ع  خمس  و 
أيضا مثلهم مثل أي بشري و ال يأكلون 

الدجاج  الفضائي أو لحوم البشر!
أُتراهم أصبتهم لعنة من ساحرة شريرة 
حكمت عليهم البقاء طوال حياتهم في 

غياهب النسيان. 
الذي  ذاك  ذنب  أي  يعرف  أحد  ال  لكن 

أقترفوه حتى أصبح حالهم هكذا!
دعني أعرفك عليهم أكثر 

ال تخف أقترب 
فهم ليسوا مسكونين 

هم فقط منسيين 
و هذا اسمهم 

فئة ال أدري بأي ذنب ُنسيت 
دعني أكمل لك

أجلس 
لننفض الغبار عن حياة أحدهم 

أم يا ترى لديك حساسية من الغبار 

لكن ال تقلق لن يضرك 
فلنبدأ...

أحد يكترث  أن تكون مواطن منسي ال 
بك ماذا أكلت! ماذا شربت! أين ذهبت! 
أحد  بك  يتصل  لن  درج��ات��ك!  هي  ما 
صباح اإلمتحان ليقول لك أنت قوي أنا 
أثق بك و سوف تنجح  أو بعد خروجك 
رسالة  أي  هاتفك  ف��ي  تجد  ال  منه 

يطمئن فيها أحد عن حالك!
ال توجد سوى رسائل الشركة المنمقة 
التي  تذكرك بدفع رسوب اإلشتراك و 

أنت لم تشترك أصال! 
ال يوجد أحد  يتذكرك 

أس��م��اء  بجميع  ي��ن��ادون��ك  م��ع��ارف��ك 
أخوتك قبل أن يتذكروا أسمك؛ ال تلقي 
اللوم عليهم فهو أمر متعب أن يتذكروا 
جميع أسماء عائلتك المكونة من أربعة 

أشخاص!
كانت  لو  حتى  ألرائ��ك  يكترث  أحد  ال 

هي الصائبة 
تتكلم لكن ال أحد يسمعك 

عن  تصوم  أن  النهاية   في  تقرر  حتى 
الكالم. 

أن تكون صامتا طوال الوقت - قد يكون 
ذلك أمرًا صعًبا لكنه أفضل الدخول في 

جدال بيزنطي- !.
الصمت مريح.

رغم زحمة الشارع إال أنه فارغ بالنسبة 
لك 

في  ال��ف��ردي��ة  ال��ك��راس��ي  ك��أن  و  تشعر 
الحافلة و الجامعة  ُصنعت ألمثالك 

_ حسنا يبدو أنهم تذكروك هنا _ 
ال أدري هل هذا مضحك  أم ال!!

ربما هذا من حسن حظك!

من حسن حظك... أن تبقى وحيدا 
يصبح  منسي  حياتك   كل  تعيش  فأن 
أق��ت��راب أح���د م��ن��ك ف��ج��أة  يشعرك 

بالخطر 
األمر مرعب أكثر مما يتصوره الجميع 

ت��ك��ون سيد  أن  أع��ت��دت  ال���ذي  ف��أن��ت 
عند  صراع  في  نفسك  ستجد  مزاجك 
إلى  ستضطر  حولك  من  مع  التواصل 
دائما  اإلبتسامة  و  تصرفاتك  تبرير 

حتى ال يشعر أحد بالشفقة عليك 
صديقي،  يا  صعب  أمر  المشاعر  تصنع 

صدقني. 
لذلك من األفضل أن تعيش وحيدا 

على  ي��ح��ف��رك  شخصا  ت��ج��د  أن  إل���ى 
جدران قلبه قبل ذاكرته 

حتى ذلك الوقت يبقى المنسي وحيدا 
كما فعل جميع أسالفه 

هم تعودوا على ذلك 
لطالما كان التعود إكسير حياتهم 

على  ي��رب��ت��ون  ف��ق��ط  ُج���ِرح���وا  إذا  و 
مساعدة  دون  تشفى  حتى  جراحهم 

أحد 
الكثيرون يظنون بأن الوحدة ضعف 

في الحقيقة الوحدة قوة 
بل و قوة عظيمة 

كانت تعطيهم أهم كنز في الحياة 
الوحدة كانت تعطيهم الحرية و السالم 
ذلك الكنز الذي ال يستطيع أي بشري 

سلبه منهم.
بين  يتأرجحون  حياتهم،  ه��ي  ه��ذه 
الظل  في  سعادتهم  و  اآلمهم  البينين 

دون أن تشعر بهم 
إذا لم تستطع أن ترى سعادتهم فأجزم 

لك بأنك يستحيل أن ترى أحزانهم.
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الرئاسي: وزير الصحة طمأن "الكوني" حيال 
توزيع لقاحات كورونا في ليبيا

الزناتي يؤكد إتمام اإلجراءات النهائية لتوفر العالج الخاص بمرضى األورام

جولة مفاجئة لوزير الصحة إلى مستشفى "الرويعي" لألمراض النفسية

الصحة العالمية تصف الوضع الوبائي في الهند ب� "األكثر من مؤلم"

أولياء أمور األطفال المرضى بالسرطان في األردن يناشدون رئيس الحكومة ووزير الصحة بتحّمل مسؤوليتهم 
تجاه األطفال المرضى وتغطية ديون تكاليف العالج المستحقة وتكاليف منحة السكن وبشكل عاجل

وصلت إلى مطار بنينا، يوم األربعاء الماضي، 
المقدمة من جمهورية  الثانية  الطبية  الشحنة 
مصر إلى مناطق الجنوب الليبي، وذلك ضمن 
للقوات  العام  القائد  بين  المشترك  التنسيق 
والرئيس  حفتر،  خليفة  المشير   المسلحة 
المصري عبد الفتاح السيسي، وفًقا لما أعلنته 

إدارة التوجيه المعنوي.
التوجيه  مدير  بحضور  الشحنة  واستُقبلت 
من  وع��دد  المحجوب،  خالد  ال��ل��واء  المعنوي 
ضباط إدارة التوجيه المعنوي، ومندوب القيادة 
العامة للقوات المسلحة، ومسؤولون من وزارة 

الصحة.
طبية  م���واد  ع��ل��ى  الشحنة  ه���ذه  وت��ح��ت��وي 
لمواجهة جائحة كورونا، ومعدات طبية اخرى 
مكملة لها، حيث يأتي هذا الدعم يأتي تأكيداً 
الشعبين  ب��ي��ن  االخ����وة  ل��ع��الق��ات  وت��ج��س��ي��داً 

المصري والليبي.

■ الديوان - المكتب اإلعالمي مركز بنغازي الطبي

تحدث إخصائى جراحة األوعية الدموية د.هبه 
الشاعري" إلية العمل في رمضان يومياً على حسب 
ال��ح��االت ح��ي��ث ه��ن��اك م���رور ص��ب��اح��ي لألقسام 
العيادة  في  كشف  يوجد  أح��د  ي��وم  وك��ل  اإليوائية 
أما في رمضان  الثالثاء عمليات  يوم  ايضاً  ولدينا 
تقل تردد الحاالت إلينا يتم إستقبال عدد الحاالت 
العدد  13  اإلدارة  بقرار  من  الجائحة  بداية  من 

حالة ضمن اإلجراءات اإلحترازية. 
وأضافت د. الشاعرى " نستقبل حاالت األوعية 
في  واأللم  الشرياني  والقصور  والشرايين  الدموية 
الرجلين  في  الغرغرينة  ح��االت  ونستقبل  األوردة 
وكذلك  الشرياني  القصور  ح��االت  أقصى  وه��ذه 
فيكون  القدمين   الى  ال��دم  يصل  لم  التي  العروق 
ل��دي��ه��م ب����رودة ف��ي ال��ق��دم ول��دي��ه��م ت��خ��در وع��دم 
يتم  التي  الحاالت  أكثر  ه��ذه  باألرجل  اإلحساس 

إستقبالها . 
وتابعت د. الشاعرى"أيضاً حاالت الدوالي وهذه 
هي مشكلة العصر يتم إستقبال جميع درجاتها من 
الدرجات متشابها  الرابعة وهذه  الى  درجة األولى 
من حيث األعراض والعالج عند إستقبال المريض 
، كما أن أكثرهم من عنصر النسائي نعالجها  عن 
مختصر  يكون  وأحياناً  والعمليات  الحقن  طريق 
 ، للمريض  الصحية  الحالة  حسب  األدوي���ة   على 
عمليات  في  الكلى  مرضى  ح��االت  الى  باإلضافة 
عليه  المترتبة  والمشاكل  بالوريد   الشرايين  رابط 
من اإلنفجار  ممكن أن تكون مقفلة نتيجة إحتقان 
وأحياناً تكون فاشلة العملية الن مريض الكلى يعاني 

من قصور في األورده 

التوجيه المعنوي: وصول الشحنة الطبية الثانية 
المقدمة من مصر إلى مناطق الجنوب الليبي

وحدة األوعية الدموية بمركز بنغازي الطبي تستقبل 
أقصى حاالت القصور الشرياني وألم األوردة 

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، 
إن وزير الصحة الدكتور علي الزناتي؛ طمأن 
الكوني،  موسى  الرئاسي  المجلس  عضو 
حيال توزيع اللقاحات المضادة لكورونا في 

ليبيا، خالل اتصال هاتفي أُجرَي بينهما.
وأضافت المتحدثة الرسمية، أن "الزناتي" 
الجنوب  إلى  اللقاح  وص��ول  ل�"الكوني"  أكد 
والشروع في عملية التطعيم اليوم في بعض 

جلب  ت��واص��ل  موضحا  الصحية،  م��راك��زه 
تعميمها  لضمان  دوليا  المعتمدة  اللقاحات 

بمختلف أرجاء لبالد.
وأشاد عضو المجلس الرئاسي، بالجهود 
الجائحة  لمكافحة  بذلها  يتم  التي  الحثيثة 
في البالد، الفتا أن المجلس يسعى لتحسين 
استحقاقات  وإن��ج��اح  الصحية  ال��ظ��روف 

المرحلة.

ع��ق��د وزي���ر ال��ص��ح��ة علي 
الماضي  الثالثاء  يوم  الزناتي 
اجتماعا ،مع أعضاء البرنامج 
السرطان  لمكافحة  الوطني 
وج���ه���از االم������داد ال��ط��ب��ي ، 
النهائية  االج��راءات  لمناقشة 
الستكمال توريد أدوية األورام.
وك��ش��ف ال���زن���ات���ي ، خ��ال 
اإلج������راءات  أن   االج��ت��م��اع 

النهائية لتوفر العالج الخاص 
استكملت  األورام،  بمرضى 

وسيصل الفترة القادمة.
وضع  آلية  ناقش  االجتماع 
ملف  لتنظيم  كاملة  خ��ارط��ة 
األورام وتحسين جودة  مراكز 
المقدمة  الطبية  ال��خ��دم��ات 
ل��ل��م��رض��ى وم��ت��اب��ع��ة ال��ع��م��ل 
ف���ي ال���وح���دات واألق���س���ام ، 

العناصر  توفير  ج��ان��ب  إل��ى 
المساعدة  والطبية  الطبية 
ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة، ك��م��ا ت��ط��رق 
مدى  مناقشة  إل��ى  االجتماع 
االس���ت���ف���ادة م���ن ال��خ��ب��رات 
لتدريب  والعالمية  الوطنية 
وتحقيق  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال��ع��ن��اص��ر 
من  ب��ال��داخ��ل  ال��ع��الج  توطين 

خالل توفير العالج.

أجرى وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، 
يوم اإلثنين الماضي؛ جولة تفتيشية مفاجئة 
النفسية  لألمراض  الرويعي  مستشفى  إلى 
ببنغازي، رفقة رئيس وأعضاء ديوان الوزارة 

بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب التفتيش.
الشهر  مهلة  انتهاء  إبان  الزيارة،  وجاءت 
لتحسين  المستشفى  إلدارة  ال��م��م��ن��وح��ة 
تنفيذ  وك��ذل��ك  للنزالء  ال��خ��دم��ات  مستوى 

المشاريع المتوقفة بالمستشفى.
نسبي  تحسن  هناك  إن  "الزناتي"  وق��ال 
في الخدمات المنجزة بالمستشفى، ولكنها 
م��ش��دداً  ال��م��ط��ل��وب،  للمستوى  ت��رت��ق��ي  ال 

لهذه  الخدمات  أفضل  تقديم  ض��رورة  على 
الشريحة من المجتمع.

إلى ذلك، أعطى الوزير تعليماته المباشرة 
التي  المشاريع  بمتابعة  ال��دي��وان  لرئيس 
المستشفى،  داخل  الشركات  بعض  تنفذها 
وإعداد تقرير شامل عن سبب تأخر اإلنجاز 
الصحية  المرافق  بعض  وإنشاء  تشييد  في 
بمدينة بنغازي عامة. يشار إلى أن هذه الزيارة 
المفاجئة  ال��زي��ارات  من  سلسلة  ضمن  تعد 
للمستشفيات  الصحة  وزي��ر  بها  يقوم  التي 
والمراكز التخصصية بمختلف أنحاء البالد؛ 

للوقوف عن كثب على سير العمل بها.

الصحة  منظمة  م��دي��ر  وص��ف 
الوضع  الماضي،  اإلثنين  العالمية 
ف��ي الهند أن��ه "أك��ث��ر م��ن م��ؤل��م"، 
فيها  ال��وب��اء  تفشي  بلغ  أن  عقب 

مستويات خطرة غير مسبوقة.
وصّرح تيدروس غيبريسوس في 
مؤتمر صحفي إن "منظمة الصحة 
وسعها  في  ما  كل  تبذل  العالمية 
تقديم مستلزمات وتجهيزات  عبر 
من  اآلالف  خصوصا  ض��روري��ة، 

والمستشفيات  األكسجين  قوارير 
ال��م��ي��دان��ي��ة ال��ن��ق��ال��ة وال��م��ع��دات 
الهند  أن  إل��ى  يشار  المخبرية". 
أغرق  للوباء  كارثيا  تفشيا  تواجه 
مستشفياتها ومحارق الجثث التي 
باتت تعمل بكامل طاقتها، مما دفع 
عائالت المرضى للجوء إلى وسائل 
نداءات  لبث  االجتماعي  التواصل 
إم��دادات  على  الحصول  أجل  من 
المستشفيات  ومعرفة  األكسجين 

التي تتوفر فيها أسّرة، فيما مددت 
سلطات العاصمة نيودلهي إغالقا 

فرضته لمدة أسبوع.
 1،3 يعد  ال��ذي  البلد  وأصبح 
مليار نسمة آخر بؤرة للوباء الذي 
ماليين  ث��الث��ة  م��ن  ب��أك��ث��ر  أودى 
تحّرك  رغم  العالم،  حول  شخص 
إلى  الحياة  إلع��ادة  األغنى  ال��دول 
برامج  وتيرة  تسريع  مع  طبيعتها 
على  الخامس  ولليوم  التطعيم. 

من  أك��ث��ر  الهند  سّجلت  ال��ت��وال��ي 
350 ألف إصابة جديدة في رقم 
إجمالي  ليتخطى  جديد،  قياسي 

اإلصابات فيها 17 مليوناً.
جو  األم��ري��ك��ي  الرئيس  ووع���د 
بايدن اإلثنين رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي بأن تقدم الواليات 
إلى  عاجلة"  "مساعدة  المتحدة 
بالده التي تواجه تفشيا متسارعا 

لفيروس كورونا.

الديوان - وال
 ن��اش��د أول��ي��اء أم���ور األط��ف��ال المرضى 
طب  مستشفى  م��ن  الموفدين  بالسرطان 
مركز  في  للعالج  بنغازي  األطفال  وجراحة 
الهاشمية  المملكة  في  للسرطان  الحسين 
األردنية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد 
علي  دكتور  الصحة  ووزي��ر  الدبيبة،  الحميد 
األطفال  تجاه  مسؤوليتهم  تحّمل  الزناتي، 
ال��ع��الج  تكاليف  دي���ون  وتغطية  ال��م��رض��ى 
السكن  منحة  تكاليف  وتغطية  المستحقة، 

وبشكل عاجل.
بيان تحصلت   – في  األمور  أولياء  وأشار 
إلى   – منه  نسخة  على  الليبية  األنباء  وكالة 
أنه تم إخطارهم من قبل رئيس لجنة العالج 
وبتعليمات  ب��ن��غ��ازي،  األط��ف��ال  بمستشفى 
الوطنية،  الوحدة  بحكومة  الصحة  وزير  من 

األطفال  السكن على عائالت  منحة  بإيقاف 
المرضى، وأن حساب العالج بمركز الحسين 
الذي  األمر  متراكم،  كدين  بالدين  مكشوف 

قد يرتب عليه إيقاف عالج األطفال في أي 
لحظة وتعريضهم للخطر .

من  أكتوبر   20 ف��ي  انطلقت  ق��د  وك��ان��ت 
ال��دول��ي،  بنينا  مطار  عبر  الماضي،  ال��ع��ام 
األورام،  مرضى  ألطفال  العالجية  الّرحلة 
الهاشمية،  األردن��ي��ة  المملكة  إل��ى  متجهة 
إنهاء  وضمت عدد 27 طفال مع ذويهم، تم 
الحسين  للعالج في مركز  إجراءات سفرهم 
للجيش  العامة  القيادة  من  بدعم  للسرطان، 
المكتب  مدير  به  صّرحت  لما  وفقا  الليبي، 
األطفال  وجراحة  بمستشفى طب  اإلعالمي 

بنغازي، “هدى كويري”.
وأشارت “كويري”، إلى تأّخر رحلة العالج 
قرابة 6 أشهر؛ بسبب تفشي جائحة كورونا، 
والمطارات  األج��واء  إغ��الق  إلى  أدت  والتي 

المحلية والدولية 



األمم المتحدة اإلنمائي يواصل متابعة تنسيق أنشطة مشروع العدل واألمن

وزارة الداخلية: مباحثات لعودة عمل السفارة األلمانية تدريجيًا داخل االراضي الليبية

المبعوث اإليطالي: يجب العمل على إخراج القوات 
األجنبية من ليبيا والبدء في المصالحة الوطنية

جامعة الدول العربية:

ليبيا لن تعرف االستقرار طالما لم تخرج القوات األجنبية

البعثة األممية تثني على عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5

قّدمت ألمانيا مساهمة مالية جديدة بقيمة 
ثالثة ماليين دوالًرا؛ لدعم مشروع االنتخابات 

المحلية في ليبيا.
أوليفر  ليبيا،  لدى  األلماني  السفير  وقال 
أوفيتشا، في تغريدة له على تويتر: “تشرفنا 
لمشروع  دوالر،  م��ل��ي��ون   3 ع��ل��ى  بالتوقيع 
األم��م  لبرنامج  التابع  البلدية  االنتخابات 

المتحدة اإلنمائي في ليبيا”.
وأضاف أوفيتشا: “أعجبت بتجربة  اللجنة 
تنظيم  ف��ي  البلدية  لالنتخابات  المركزية 
االنتخابات المحلية وحشد مشاركة الناخبين 

في البيئات الصعبة”.

اإليطالي  ال��خ��ارج��ي  وزي��ر  نائبة  ناقشت 
اإلسبانية  الدولة  وزيرة  مع  سيريني،  مارينا 
في  جاالتش،  كريستينا  الخارجية  للشؤون 
لقاء جمعهما؛ عدة ملفات من بينها األوضاع 

في ليبيا.
في  االستقرار  أن  إلى  سيريني،  وأش��ارت 
ليبيا دخل مرحلة حاسمة، وأن بالدها ملتزمة 
ودع��م  ليبيا  م��ع  الثنائية  العالقات  بتعزيز 

الجهود األممية.
األمن  مجلس  بموافقة  الطرفان  ورّح��ب 
بحكومة  يعترف  الذي  القرار  على  باإلجماع 
الجهات  وي��ل��زم  ال��ج��دي��دة  الوطنية  ال��وح��دة 
وإخراج  النار  إطالق  وقف  باحترام  الفاعلة 
على  مشددان  والمرتزقة،  األجنبية  القوات 
الحاجة إلى أن يبذل المجتمع الدولي جهده 
العملية  ف��ي  اإليجابية  اإلش����ارات  لترسيخ 

السياسية.

مصريا،  رج��ال  المالطية،  السلطات  اتهمت 
بمساعدة عدد من المهاجرين على دخول مالطا 
سريع،  قارب  باستخدام  مشروعة  غير  بطريقة 
حيث مثَل المتهم، الثالثاء، أمام المحكمة واتُهم 
العبور  على  المهاجرين  من  مجموعة  بمساعدة 

من ليبيا إلى أراضيها في فبراير الماضي.
ووفق صحيفة “independent”، فقد وقعت 
القضية في 19 فبراير من هذا العام عندما تم 
من   – األشخاص  من  بمجموعة  الشرطة  إبالغ 
 – مؤخًرا  وصلوا  مهاجرين  يكونوا  أن  المحتمل 

في منطقة ويد زوريك وغار البسي.
وعثرت الشرطة على ثمانية رجال هناك، وتم 
التأكد من أنه تم إحضارهم إلى مالطا على متن 
القارب  على  العثور  وتم  ليبيا.  من  سريع  قارب 

السريع مهجوًرا على الساحل بعد بضعة أيام.
أجراها  التي  اإلضافية  التحقيقات  وكشفت 
القارب  قاد  من  هو  المصري  أن  الهجرة،  قسم 
السريع، وكان من بين الرجال الثمانية الذين تم 

اعتقالهم في ذلك اليوم.
“غير  إنه  المتهم  الرجل  قال  الجلسة  وخالل 

مذنب” وتم رفض اإلفراج عنه بالكفالة

ألمانيا تساهم بثالثة ماليين دوالًرا إضافية 
لصالح مشروع االنتخابات المحلية

مباحثات إيطالية فرنسية على 
رأسها الملف الليبي

السلطات المالطية ُتحاكم مصرًيا هّرب 
مهاجرين ألراضيها عبر ليبيا

ف����ي إط�������ار م��ت��اب��ع��ة 
المشروع  أنشطة  تنفيذ 
واألمن  للعدل  المشترك 
الذي ينفذه برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي، عقدت 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة ب����وزارة 
الشرطة  وج��ه��از  ال��ع��دل 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة، ي���وم األح��د 
الماضي، اجتماًعا تقابليا 
مع برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي.
المجتمعون  وت���دارس 
ال��م��ق��ت��رح ال���م���ق���ّدم من 
للتنمية،  "ديهيا"  منظمة 

تأهيل  ب��إع��ادة  ال��خ��اص 
شأنه   من  والذي  النزالء، 
إص��الح  ف��ي  المساهمة 

تأهيلهم  وإع���ادة  ال��ن��زالء 
ودمجهم بعد انقضاء مدة 

محكوميتهم. 

يُشار إلى أن االجتماع 
إدارة  م����دي����ر  ح����ض����ره 
ال����ع����الق����ات وال���ت���ع���اون 

ورئ���ي���س ق��س��م ال��ت��ع��اون 
ال��دول��ي ب����وزارة ال��ع��دل، 
الشرطة  رئ��ي��س  ون��ائ��ب 
وحدة  ورئيس  القضائية، 
بمكتب  وتحسين  التطوير 
وم��دي��ر مؤسسة  ال��وزي��ر، 
اإلص��������الح وال���ت���أه���ي���ل 
مكتب  ورئ��ي��س  ال��ن��س��اء، 
بالجهاز،  ال��م��رأة  ش���ؤون 
تونس  من  الفيديو  وعبر 
المشروع  مدير  ش��ارك��ت 
رف��ق��ة أع��ض��اء م��ن قسم 
بالبعثة  ال��ق��ان��ون  س��ي��ادة 

األممية.

العامة  اإلدارة  م��دي��ر  ب��ح��ث  
الدبلوماسية  البعثات  لحماية 
عميد وسام بن جامع مع مندوب 
الخارجية األلمانية والمستشارين 
بليبيا  األلمانية  للسفارة  األمنيين 
تدريجياً  ال��س��ف��ارة  ع��م��ل  ع���ودة 

داخل االراضي اللييية
ال���ذي ع��ق��د بمقر  االج��ت��م��اع 
بتعليمات  طرابلس،  في  اإلدارة 
بحكومة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  م���ن 
رئيس  حضره  الوطنية،  الوحدة 

ب��اإلدارة  العامة  العالقات  مكتب 
بحماية  ال��م��ك��ل��ف  وال��ض��اب��ط   ،
إليجاز  وفًقا  األلمانية،  السفارة 
صفحتها  عبر  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 

الرسمية.
بدوره، أعرب مندوب الخارجية 
األل��م��ان��ي��ة ع��ن ش��ك��ره وت��ق��دي��ره 
قبل  م��ن  المبذولة  للمجهودات 
البعثات  لحماية  العامة   اإلدارة 
وحماية  تأمين  في  الدبلوماسية 

البعثات الدبلوماسية.

قال المبعوث اإليطالي إلى ليبيا باسكوالي 
يجب  التي  المستقبلية  األه��داف  إن  فيرارا، 
عليها العمل في ليبيا؛ تشمل تنفيذ بنود وقف 
من  األجنبية  القوات  وإخ��راج  النار،  إط��الق 

البالد، وبدء عملية مصالحة وطنية شاملة.
استماع  جلسة  وخالل  اإليطالي  المبعوث 
الخارجية  ال��ش��ؤون  لجنة  ف��ي  رسمية  غير 
بمجلس النواب اإليطالي، أضاف أنه ال بد من 

دعم ليبيا عبر مشاركة المنظمات الدولية مثل 
بعثة األمم المتحدة في ليبيا لتهيئة الظروف 

المناسبة لالنتخابات المرتقبة.
تقوم  أن  يجب  الوحدة  حكومة  أن  وبّين 
العملية  كتنظيم  األساسية  األم��ور  ببعض 
القانوني  األساس  بتحديد  بداية  االنتخابية 
إلج������راء االن���ت���خ���اب���ات، إل����ى ج���ان���ب ن��وع 

االنتخابات.

ق����ال األم���ي���ن ال��ع��ام 
الدول  لجامعة  المساعد 
ال��ع��رب��ي��ة ح��س��ام زك���ي، 
القوات  ب��دون خ��روج  إنه 
من  والمرتزقة  األجنبية 
البالد  ت��ع��رف  ل��ن  ليبيا 

االستقرار.
وأكد زكي في تصريح 
أدل������ى ب����ه ي�����وم األح����د 
ال��ج��ام��ع��ة  أن  ال��م��اض��ي 
مزيد  نحو  ليبيا  دعمت 

م��ن االس���ت���ق���رار، وأن��ه��ا 
ع��ق��دت ف��ي 20 أب��ري��ل 
ال��ج��اري رب��اع��ي��ة دول��ي��ة 
خاصة بليبيا ضمت أيًضا 

األمم المتحدة، واالتحاد 
اإلف���ري���ق���ي، واالت���ح���اد 
ودعم  لتعزيز  األوروب���ي، 
القائم  السياسي  المسار 

حالًيا في ليبيا.
ب�ضرورة  زكي  وطالب 
ت��ص��ف��ي��ة ال��م��ي��ل��ي��ش��ي��ات 
المتواجدة على األراضي 
ليبيا  تعود  حتى  الليبية، 
مركزي،  قرار  ذات  دولة 

وسلطة واحدة.

للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  أشادت 
العسكرية  اللجنة  بجهود  ليبيا،  ف��ي 
حيث  س����رت،  ف��ي   5+5 ال��م��ش��ت��رك��ة 
المبعوث  المشتركة  اللجنة  استقبلت 
كوبيش،  ي��ان  ال��ع��ام،  لألمين  ال��خ��اص 
لروح  تقديره  ب��دوره عن  أع��رب  ال��ذي 
أعضاء  ل��دى  البّناء  والعمل  الوطنية 

اللجنة.
أطلع  فقد  األممية،  البعثة  وبحسب 
"ك��وب��ي��ش" ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��س��ك��ري��ة خ��الل 
الرئيسة  العناصر  على  اجتماعها، 
 2570 األم������ن  م��ج��ل��س  ل����ق����راري 

اللذين  و 2571 )2021(   )2021(
تم اعتمادهما مؤخراً فضاًل عن نتائج 
مباحثاته مع عدد من المسؤولين رفيعي 
مختلفة،  دوالً  يمثلون  الذين  المستوى 
األم��ن  مجلس  ف��ي  أع��ض��اء  دول  بينها 
التابع لألمم المتحدة ودول مشاركة في 

مؤتمر برلين حول ليبيا.
ولفت "كوبيش" إلى التأخير في فتح 
اإلسراع  على  حاًثا  الساحلي،  الطريق 
الصدد،  هذا  في  المعوقات  إزال��ة  في 
موضحا أن سحب المرتزقة والمقاتلين 
أن  يجب  األجنبية  وال��ق��وات  األج��ان��ب 

كإجراء  التأخير  من  مزيد  دون  يبدأ 
أمنها  وضمان  ليبيا  الستقرار  حاسم 
ووح��دت��ه��ا وم��ن أج��ل اس��ت��ق��رار وأم��ن 

المنطقة بأسرها.
مناقشة  االج��ت��م��اع  خ���الل  وج���رت 
اعتماد مجلس األمن لتفويض مراقبي 
وقف إطالق النار وإرسالهم والخطوات 
الالزمة لوضع خطة وطنية لنزع السالح 
وإص��الح  اإلدم����اج  وإع����ادة  والتسريح 
القطاع األمني وكذلك ضرورة الحفاظ 
في  البالد  في  واالستقرار  األمن  على 

طريقها نحو االنتخابات الوطنية.
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تفّقد وزير الشباب فتح الله الزني 
اإلدارات  م��دي��ري  م��ن  وف���د  رف��ق��ة 
بديوان الوزارة، يوم الثالثاء الماضي، 
بمدينة  الشبابية  المرافق  من  عدًدا 

غريان.
مفوضية  مقّر  ال��زن��ي،  زار  حيث 
الكشافة والمرشدات غريان للوقوف 

على احتياجاتهم وسير العمل داخل 
مرافق  لعدة  زيارة  تبعها  المفوضية، 
الشباب  بيوت  كمقّر  ل��ل��وزارة  تابعة 
تحتاج  التي  األص��ول  وبعض  غريان 

إلى التجهيز.
المقترح  الموقع  الوزير  تفقد  كما 
كمركب  لتخصيصه  ال��ب��ل��دي��ة  م��ن 

على  االتفاق  وتم  بالمدينة،  شبابي 
سرعة تسليم جزء منه بشكل عاجل 
اللجنة  ل��ف��رع  ال��ب��ل��دي��ة  ط���رف  م��ن 
الشبابي  التطوعي  للعمل  الوطنية 
صيانة  بصيانته  ل��ل��ب��دء  بالمدينة 
قانوني  بشكل  استالمه  فور  سريعة 

من قبل الجهة المختصة.

وزير الشباب يتفّقد سير العمل بالمرافق الشبابية بمدينة غريان

■ كتب:  سيف النصر أمبية 
ودع فريق األهلي دور المجموعات 
عقب  األف��ري��ق��ي��ة،  الكونفدرالية  م��ن 
خسارته أمام مستضيفه وفاق سطيف 
الجزائري بنتيجة هدف دون رد، وذلك 
واألخيرة  السادسة  الجولة  إط��ار  في 
ل��ف��رق ال��م��ج��م��وع��ة األول����ى م��ن دور 
األفريقية،  للكونفدرالية  المجموعات 
الفريق على  التي جمعت  المباراة  في 
بمدينة سطيف  ماي  ملعب 8  أرضية 

الجزائرية.
هدف نيران صديقة

أمس   - ج��رت  التي  المباراة  ه��ذه 
األربعاء - وتوسطها الحكم التونسي ) 
يوسف السرايري ( ، فرط فيها ممثل 
ال��دور  إل��ى  العبور  ف��ي  األه��ل��ي  ليبيا 
قياساً  ذاتها  البطولة  من  نهائي  الربع 
بالمستوى الذي ظهر به الفريقان في 

هذه المقابلة.
الوحيد  المباراة  هدف  وج��اء  هذا 
ل���وف���اق س��ط��ي��ف،ع��ن ط��ري��ق ن��ي��ران 
الحرة  الكرة  لمسة  أن  بعد  صديقة، 
ال���رواق  م��ن  ن��ف��ذت  وال��ت��ي  المباشرة 
اإليسر العب األهلي ) علي مرعي (، 
الكرة  إبعاد  يفلح في  لم  والذي بدوره 
عن مرماه، ليعلن حكم المباراة شرعية 
المساعد  إل��ى  ال��رج��وع  بعد  ال��ه��دف، 

األول الحكم ) محمد باكير (. 
ملخص أحداث اللقاء

المباراة  أهمية  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
وحسب موقع كل فريق في المجموعة 
يشهد  لم  اللقاء  هذا  أن  إال   ، األول��ى 
إثارة كبيرة، وال مستوى أكبر من قبل 
الفرص  غياب  على  فضاًل  الفريقين، 
وبعد  للتسجيل،  السانحة  ال��خ��ط��رة 
المستضيف  للفريق  ال��س��ب��ق  ه���دف 
في  األه��ل��ي  ح���اول  ال��وف��اق سطيف، 
الدقيقة )10( تهديد مرمى ) سفيان 
من  تمكن  ب���دوره  وال���ذي  خضيرية(، 
صوبها  التي  القوية  للكرة  التصدي 

الالعب ) علي مرعي (.
تدخل   )14( الدقيقة  مطلع  وعند 
ليبعد  )إب��راه��ي��م ح��ش��ود(  ال��م��داف��ع 
حركة  األك��ث��ر  األه��ل��ي  الع��ب  تسديد 
عن  بعيداً   ) العكشي  )محمد  وحيوية 
)21( خطورة  الدقيقة  وشهد  مرماه، 
ك��ب��رى على م��رم��ى ال��ح��ارس ) م��راد 
المرة  ف��ي  أب��ع��د  حيث   ،) الوحيشي 
األولى تصويبه )محمد األمين عموره 
) علي  المدافع  أبعد  مباشرة  بعدا   ،)
 ) السعدي  أسماعيل   ( كرة   ) يوسف 

من على خط المرمى.

ال��م��داف��ع )  ال��دق��ي��ق��ة )30(  وف���ي 
بعد  حظه  ج��رب   ) بوعقيلة  أبوبكر 
أن ت��ق��دم إل��ى ال��خ��ط��وط األم��ام��ي��ة ، 
سفيان   ( خشبات  نحو  ك��رة  م��س��دداً 
خضيرية (،لكن تلك التسديد افتقدت 
مرمى  عن  بعيداً  وذهبت  التركيز  إلى 
سطيف، لتستمر بعدها دقائق الشوط 
األول دون خطورة تذكر منتهياً بهدف 

دون رد.
في النصف الثاني.

البحث عن التعديل
المنطقة  إلى  التقدم  واصل األهلي 
والتي  التعديل،  عن  والبحث  األمامية 
كانت مفقودة فيها النجاعة الهجومية، 
ومع مرور الوقت وعند الدقيقة )49( 
 ) أب��ودب��وس  إبراهيم   ( البديل  ص��وب 
كرة من خارج منطقة العمليات ، كادت 
لتمر   ) خضيرية  )سفيان  تغالط  أن 
برداً وسالماً فوق العارضة بقليل، ولم 
من   ) )أكرم جحنيط  المهاجم  يتمكن 
 ( نفذها  التي  العرضية  الكرة  اللحاق 
فرصة  مضيعاً   ) عورة  األمين  محمد 
عند  وذل��ك  ث��ان،  بهدف  فريقه  تقدم 

الدقيقة )60(.

وح�����اول ب�����دوره )م��ح��م��د األم��ي��ن 
عمورة( في الدقيقة )70( والتي شهد 
تصويبه من خارج منطقة الجزاء علت 
عارضة ) مراد الوحيشي (، فيما منع 
ال��ح��ارس ذات��ه رأس��ي��ة الع��ب الوسط 
ففي  مرتين  على   ) قندوسي  أحمد   (
أما  بالعارضة،  ترتطم  جعلها  األول��ى 

مبقياً  التقاطها  من  تمكن  الثانية  في 
ال��وض��ع ك��م��ا ه��و ع��ل��ي��ه، وذل���ك عند 

الدقيقة)74(.
يهاجم  األهلي  بلغة  اللعب  أستمر 
حتى الثلث األخير ، والذي كان عقيماً 
الكرات  تترجم  التي  للمسة  مفقوداً 
إلى أهداف، بينما ظهر وفاق سطيف 
لعلها  المرتدة  الهجمات  على  معتمداً 
الحكم  بعدها  ليعلن  ال��ف��ارق،  تحدث 
التونسي يوسف السرايري عن صافرة 
بهدف  األهلي  بخسارة  المباراة  نهاية 

عكسي.
األهلي  فريقا  ودع  الخسارة  وبهذه 
ووفاق سطيف الجزائري منافسات دور 
المجموعات بالكونفدرالية األفريقية ، 
نهائي  الربع  ال��دور  إلى  بذلك  ليتأهل 
من المجموعة األولى أورالند بيراتس 
الجنوب أفريقي متصدراً للمجموعة ، 
صحبة إنيمبا النيجيري الذي حل ثانياً 
المجموعة،  متصدر  على  تفوقه  بعد 

لكل منهما )9( نقاط.
مخالفات و ركنيات

هذا وشهدت هذه المواجهة ارتكاب 
 90 ال���  ط���وال  مخالفة   )43( ع��دد 

على  األه��ل��ي  تحصل  ف��ق��د   ، دق��ي��ق��ة 
 )9( منها عدد   ، عدد )22( مخالفة 
مخالفات بالشوط األول، وعدد )13( 
الثاني، فيما تحصل  بالشوط  مخالفة 
وفاق سطيف على عدد )21( مخالفة 
بالنصف  مخالفات   )9( عدد  منها   ،
األول، وعدد )12( في النصف الثاني، 
بينما كانت الركنيات قليلة وصلت إلى 
وفاق سطيف  نال  ،حيث  ركنيات   )5(
نال  بينما   ، الجزائري على عدد )4( 
ال���90  األه��ل��ي ركنية وح��ي��دة ط���وال 

دقيقة.
استبداالت الفريقان

المباراة  شهدت  أخ��ر  جانب  وم��ن 
بين  فاألهلي  التغييرات،  من  العديد 
)إبراهيم  بالالعب  زج  المباراة  شوط 
 ،) من )علي مرعي  ب��دالً   ) أب��ودب��وس 
الالعب   )55( الدقيقة  في  وأش��رك 
 ( الالعب  مكان   ) التاورغي  ) محمد 
المعتصم التايب (، و ) محمد مانديال 
( مكان الالعب )طه بن عامر (، وذلك 

في الدقيقة )79(.
سطيف  وف���اق  م���درب  ق���ام  بينما 
التونسي ) نبيل الكوكي ( ، حيث أخرج 
الالعب ) أسماعيل السعدي ( وأشرك 
بدالً منه ) عبد الرحيم دغموم(، وذلك 
الدقيقة  في  وزج   ،)53( الدقيقة  في 
)79( بالالعب ) ياسر برباش ( بدالً 
عمورة(،وشهدت  األمين  )محمد  من 
الدقيقة )90( تغييران ، حيث أخرج ) 
نبيل الكوكي ( كل من ) أحمد قندوسي 
، و أكرم جحنيط ( وأش��رك مكانهما 
كل من ) أمير لعيدوني ، و يوسف دالي 

.)
إنذارات الفريقان 

يوسف   ( التونسي  الحكم  أن  يذكر 
ال���س���راي���ري ( ق���ام ب��إش��ه��ار ال��ك��رت 
األصفر في )9( مناسبات ، حيث تلقى 
وفاق سطيف عدد )5( إنذارات كانت 
في  السعدي(  أسماعيل  نصيب  م��ن 
الدقيقة )19(، و ) ميصالة مرباح( في 
الدقيقة )60(، و) عبد الحق دباري ( 
في الدقيقة )61( و) أحمد قندوسي 
( في الدقيقة )66( إضافة إلى أمير 

لعيدوني ( في الدقيقة )90+8(.
كروت  ع��دد)4(  الحكم  أشهر  فيما 
)الشامخ  نصيب  من  وكانت   ، صفار 
 ،)59( ال��دق��ي��ق��ة  ف���ي   ) ال��ع��ب��ي��دي 
في   ) النايلي  سعيد   ( إلى  باإلضافة 
الدقيقة )59(، و ) محمد العكشي ( 
في الدقيقة ) 62(، و المدافع )حامد 

الثلبة ( في الدقيقة ) 72(
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